
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كربالء 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء450.0064.29اعدادية المكاسب للبنينادبياحمد رضا شريف جدوع12722211001001

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية المكاسب للبنينادبيامير سليم حميد عوده22722211001005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية المكاسب للبنينادبيامير محمود ضايع حرجان32722211001006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية المكاسب للبنينادبيباقر محمد عزيز مجيد42722211001009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية المكاسب للبنينادبيتقي مسلم هادي سلمان52722211001010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية المكاسب للبنينادبيحسن فالح حسن سلمان62722211001011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء540.0077.14اعدادية المكاسب للبنينادبيحسن كاظم جواد عبود72722211001012

كلية اآلداب/جامعة بابل442.0063.14اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين رائد عمران ابراهيم82722211001015

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء462.0066.00اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين علي عباس حمد92722211001017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل441.0063.00اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين علي محسن حسون102722211001018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين موفق قاسم رضا112722211001020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى550.0078.57اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين هاني عبد الزهره جبر122722211001021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية المكاسب للبنينادبيرضا ضياء بهاء عباس132722211001031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0073.86اعدادية المكاسب للبنينادبيزيد محسن جعفر موسى142722211001033

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء469.0067.00اعدادية المكاسب للبنينادبيسجاد عبود ابراهيم علي152722211001036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499.0071.29اعدادية المكاسب للبنينادبيسجاد ميثم عبد حسن فهد162722211001039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء671.0095.86اعدادية المكاسب للبنينادبيسيف احمد داود سلمان172722211001040

كلية القانون/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي الجميل سعد ابو المعاطي182722211001044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء591.0084.43اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي باسم محمد عبد الرضا192722211001045

كلية القانون/جامعة كربالء622.0088.86اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي ثامر عبيد جبر202722211001046

كلية القانون/جامعة كربالء562.0080.29اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي حاتم ظاهر كاظم212722211001047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523.0074.71اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي حسين علوان موسى222722211001048

كلية القانون/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي حيدر صادق محسن232722211001049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء521.0074.43اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي رضا باسم كريم كاظم242722211001050

كلية القانون/جامعة كربالء561.0080.14اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي عباس هوين هاشم252722211001052

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء465.0066.43اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي كاظم ماضي جبر262722211001056

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء578.0082.57اعدادية المكاسب للبنينادبيغدير زكي جاسم جبر272722211001061

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية المكاسب للبنينادبيغيث محمد عبد الكريم عبد الواحد282722211001063

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء441.0063.00اعدادية المكاسب للبنينادبيكرار محمد حسن ناصر292722211001066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء508.0072.57اعدادية المكاسب للبنينادبيمالك حيدر عبد علي عبد302722211001070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية المكاسب للبنينادبيماهر كاظم عبد الحسين منفي312722211001071

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء488.0069.71اعدادية المكاسب للبنينادبيمحسن سليم عبد علي عبد322722211001073

كلية القانون/جامعة كربالء560.0080.00اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد حسن عبد الزهره حاتم332722211001076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد رحيم محمد قاسم342722211001078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد صفاء كاظم عبد352722211001080

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء478.0068.29اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد يوسف حسن علي362722211001083

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء479.0068.43اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمدحسين قاسم عباس محمد علي372722211001084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمدرضا ناهض عبد الرزاق رسول382722211001085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء544.0077.71اعدادية المكاسب للبنينادبيمصطفى عباس فاضل رسن392722211001087

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء452.0064.57اعدادية المكاسب للبنينادبيمصطفى ميثم حبيب عوده402722211001090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0070.00اعدادية المكاسب للبنينادبيمنتظر نعيم شاكر كاظم412722211001093
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية المكاسب للبنينادبيمنير امير حمزه علي422722211001094

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية519.0074.14اعدادية المكاسب للبنينادبيمهدي عادل جودي عبد الكاظم432722211001095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء530.0075.71اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيابراهيم حسين سلمان عناد442722211002001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0072.86اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبياحمد علي شاكر عبدالرضا452722211002002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيامجد حميد مجيد باقر462722211002003

كلية اللغات/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيامير احمد ادريس حسن472722211002004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0066.14اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيبشير حيدر طالب اكزار482722211002006

كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسن علي موسى جعفر492722211002007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0060.43اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسنين حسن معين عواد502722211002008

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسين حيدر محمد حسن هادي512722211002009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء539.0077.00اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسين خالد وهاب عزيز522722211002010

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسين عائد عبد حمادي532722211002012

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء422.0060.29اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسين علي مطر عمران542722211002013

كلية القانون/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحمود اسعد حمود مهنا552722211002014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516.0073.71اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحيدر ثابت إنعيم جواد562722211002015

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء425.0060.71اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيزيد علي جبر حسين572722211002018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0072.29اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيزين العابدين غانم حامد عبدالعباس582722211002019

كلية القانون/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيسجاد عداي رحيم ناجي592722211002020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيسالم عداي رحيم ناجي602722211002022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيعبدهللا حسين جريو سعد612722211002026

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيعبدهللا ياسين عبدالكريم صحن622722211002028

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء461.0065.86اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيعلي ابراهيم عبدهللا غضيب632722211002029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0071.14اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيعلي سعد مهدي عباس642722211002030

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء472.0067.43اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيفجر ستار عبداالمير حسين652722211002034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0066.29اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيفيصل احمد فاهم حسين662722211002035

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية467.0066.71اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيقاسم محمد عباس عبدهللا672722211002036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيمحسن رسول عباس حسن682722211002039

كلية القانون/جامعة كربالء641.0091.57اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيمحمد ثابت طاهر سالم692722211002040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيمحمد عبدالهادي كاظم سلمان702722211002046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر424.0060.57اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيمحمد غازي سلمان بخيت712722211002047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل438.0062.57اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيمحمد نعمان محسن غركان722722211002049

كلية اللغات/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيمرتضى نبيل عبدالمهدي حسن732722211002050

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيهادي نبيل عبدزيد عصواد742722211002055

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء440.0062.86ثانوية المجد للبنينادبيامير حسن هادي جاسم752722211004003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء550.0078.57ثانوية المجد للبنينادبيحمزه محمد مجيد حمزه762722211004005

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0068.43ثانوية المجد للبنينادبيذوالفقار اكرم محمد مصحب772722211004006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0070.43ثانوية المجد للبنينادبيسجاد حيدر حسين عبدعلي782722211004009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43ثانوية المجد للبنينادبيعلي حسن عبد الكاظم محمد792722211004011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء550.0078.57ثانوية المجد للبنينادبيعلي يحيى حسين عبد802722211004015

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية382.0054.57ثانوية المجد للبنينادبيعمار ستار لطيف عبود812722211004017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك449.0064.14ثانوية المجد للبنينادبيكرار عادل هادي عبد822722211004019
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0069.71ثانوية المجد للبنينادبيكرم عادل هادي عبد832722211004020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء591.0084.43ثانوية المجد للبنينادبيمجيب ناصر حسين طاهر842722211004021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512.0073.14ثانوية المجد للبنينادبيياسر مسلم مراد جمعه852722211004028

كلية اآلداب/جامعة بابل449.0064.14اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبياحمد علي حسين علي862722211005006

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبياحمد مظهر هاشم ناصر872722211005009

كلية القانون/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبياحمد هاشم جابر علك882722211005010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517.0073.86اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيامير عماد كلف عبد هللا892722211005013

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيتبارك حسين ناصر ديوان902722211005015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء536.0076.57اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيجعفر عامر جاسم محمد912722211005016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل489.0069.86اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسن عبد الكريم ياسر حسن922722211005018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0066.43اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسن عبد هللا خلف جوده932722211005019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء527.0075.29اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسن عالء طاهر جواد942722211005020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516.0073.71اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسن هاشم احمد علي952722211005024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548.0078.29اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين احمد علي كاظم962722211005027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511.0073.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين باسم حسين كاظم972722211005028

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء428.0061.14اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين حامد رشيد دبعون982722211005029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء589.0084.14اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين صاحب جاسم محمد992722211005033

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك489.0069.86اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين عبادي شويط طرفه1002722211005035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين عبد الزهره حسين عبد هللا1012722211005036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين عالء داود فالح1022722211005037

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين علي خليف حسين1032722211005039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء504.0072.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحمزه حسن كاظم عواد1042722211005045

كلية القانون/جامعة كربالء558.0079.71اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحيدر طالب جواد كاظم1052722211005049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء566.0080.86اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحيدر عبد هللا جاسم محمد1062722211005050

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء614.0087.71اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحيدر ناظم دريول عبد1072722211005053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيخالد سالم هادي مكرود1082722211005054

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيرسول يحيى نوفل عبد السالم1092722211005056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء555.0079.29اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيرضا حميد موسى حمزه1102722211005057

كلية اللغات/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيزيد علي محمد حسن علي1112722211005058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء530.0075.71اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيسجاد احمد خليل حسين1122722211005061

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء484.0069.14اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيسجاد عباس عاشور عبد1132722211005065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيسجاد مؤيد عبد الكاظم صالح1142722211005068

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء530.0075.71اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيسجاد محمد رحيم عبد الحمزه1152722211005069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيسيف محمد حازم مرزه1162722211005073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519.0074.14اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيصالح مهدي صالح شريف1172722211005076

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيطاهر عالء طاهر جواد1182722211005077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0070.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعباس جميل حميد بندر1192722211005078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعباس حيدر كريم حنون1202722211005080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0076.43اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعباس وليد عاشور محمد1212722211005082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعبد هللا قاسم رسول عبدعلي1222722211005089

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء585.0083.57اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعبد هللا ماجد مجدي هاشم1232722211005090
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعبد هللا مهدي كاظم سلطان1242722211005092

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء485.0069.29اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعزيز احسان حسين عبد الساده1252722211005093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي بشوان غاوي عبادي1262722211005098

كلية القانون/جامعة كربالء574.0082.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي حازم جواد كاظم1272722211005099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء545.0077.86اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي حسان علوان محمد1282722211005101

كلية القانون/جامعة كربالء564.0080.57اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي حسين فضيح صعصع1292722211005102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0070.14اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي حيدر محمد رحال1302722211005104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513.0073.29اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي سمير عبد الزهره حبيب1312722211005105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي عبد الحسين عزاره كاظم1322722211005111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعيسى يحيى سوادي مطر1332722211005129

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0073.86اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيكاظم عادل مهدي محمد1342722211005133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيكرار حسين علي كاظم1352722211005134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء542.0077.43اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمجتبى عالء عظيم حسن1362722211005139

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء461.0065.86اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد جواد عبد احمد عباس1372722211005144

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0063.57اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد رياض جليل عبد هللا1382722211005150

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية549.0078.43اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد علي نعمه حسين1392722211005157

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية387.0055.29اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد عناد سعيد عبد1402722211005158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد مهدي طالب عبد الكريم1412722211005160

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد نور حمزه راجي1422722211005161

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518.0074.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحي عمار محي الدين احمد1432722211005164

كلية القانون/جامعة كربالء571.0081.57اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمرتضى رسول عباس هاشم1442722211005167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمرتضى رسول عبيد علوان1452722211005168

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط523.0074.71اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمصطفى احمد حسن عالوي1462722211005172

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمنتظر غالب مهدي مطر1472722211005180

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء456.0065.14اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمنتظر ياس خضير علوان1482722211005182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمنذر علي عبد علوان1492722211005183

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل488.0069.71اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمهدي كريم حسين زغنون1502722211005184

كلية القانون/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيموفق راسم محمد حسن1512722211005186

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيهاشم عبد الكريم صادق باقر1522722211005187

كلية اآلداب/جامعة بابل443.0063.29اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبييوسف نجاح حسون محسن1532722211005195

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء428.0061.14ثانوية الوثبة للبنينادبيامجد صباح مهدي طعمه1542722211006007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0070.71ثانوية الوثبة للبنينادبيبهجت خالد حامد شمران1552722211006013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57ثانوية الوثبة للبنينادبيحسن عادل قصاب شياع1562722211006016

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية الوثبة للبنينادبيحسين سعد حسن ضاحي1572722211006019

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء478.0068.29ثانوية الوثبة للبنينادبيحسين غانم ماجود فرعون1582722211006022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء610.0087.14ثانوية الوثبة للبنينادبيحيدر خيري علي حمزه1592722211006026

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71ثانوية الوثبة للبنينادبيخضير عباس مهدي هايس1602722211006029

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار452.0064.57ثانوية الوثبة للبنينادبيرسول علي هاشم فرحان1612722211006032

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء448.0064.00ثانوية الوثبة للبنينادبيزين العابدين جواد مطر يوسف1622722211006034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0070.43ثانوية الوثبة للبنينادبيسجاد جالل عباس ناجي1632722211006037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء528.0075.43ثانوية الوثبة للبنينادبيسجاد محمد عبيد عباس1642722211006038
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00ثانوية الوثبة للبنينادبيطالل حسن علي رجا1652722211006041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0069.43ثانوية الوثبة للبنينادبيعامر حامد مشهد مسربت1662722211006042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0071.14ثانوية الوثبة للبنينادبيعباس حمزه جوده عبيد1672722211006045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00ثانوية الوثبة للبنينادبيعباس عدنان سلمان كحار1682722211006048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86ثانوية الوثبة للبنينادبيعباس فاضل نايف عبدعون1692722211006049

كلية القانون/جامعة كربالء602.0086.00ثانوية الوثبة للبنينادبيعالء احمد حسين عبدعون1702722211006051

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي خضير كاظم جبر1712722211006055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0076.43ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي عمران حسن كاظم1722722211006057

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء463.0066.14ثانوية الوثبة للبنينادبيعمار حيدر عبدعون حسين1732722211006059

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية الوثبة للبنينادبيغزوان مهدي جدوع علي1742722211006061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء589.0084.14ثانوية الوثبة للبنينادبيفالح عبدهللا سرحان حمد1752722211006064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0072.86ثانوية الوثبة للبنينادبيكرار هادي حسين علي1762722211006068

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية الوثبة للبنينادبيمالك علي فيصل صلبي1772722211006070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء540.0077.14ثانوية الوثبة للبنينادبيمحمد تحسين علي مهدي1782722211006071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء551.0078.71ثانوية الوثبة للبنينادبيمحمد حسين علوان عبدعون1792722211006072

كلية القانون/جامعة كربالء566.0080.86ثانوية الوثبة للبنينادبيمحمد خلف سرحان حمد1802722211006073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء498.0071.14ثانوية الوثبة للبنينادبيمحمد طعمه خليف وسمي1812722211006077

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية الوثبة للبنينادبيمحمد فائز ساجت جياد1822722211006078

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء481.0068.71ثانوية الوثبة للبنينادبيمحمد محمود زباله خضير1832722211006080

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86ثانوية الوثبة للبنينادبيمصطفى عبدالحسين حمد عفتان1842722211006090

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية الوثبة للبنينادبيمصطفى قاسم محمد متعب1852722211006091

كلية القانون/جامعة كربالء602.0086.00ثانوية الوثبة للبنينادبيوائل داخل هامل حسين1862722211006098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57اعدادية الرجيبة للبنينادبياحمد حسن محمدعلي حميد1872722211007001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0076.43اعدادية الرجيبة للبنينادبيامير مضر حسن صالح1882722211007006

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية543.0077.57اعدادية الرجيبة للبنينادبيامير ناصر خضير عباس1892722211007007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0069.43اعدادية الرجيبة للبنينادبيجاسم علي سعد علوان1902722211007009

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية الرجيبة للبنينادبيحسن سالم حسين زغير1912722211007012

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية الرجيبة للبنينادبيحسين ادريس فاضل نعمه1922722211007016

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية الرجيبة للبنينادبيخليل صالح غازي حسين1932722211007023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية الرجيبة للبنينادبيزين  العابدين سجاد عواد عبد االمير1942722211007026

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86اعدادية الرجيبة للبنينادبيعباس حامد حسين علي1952722211007031

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية376.0053.71اعدادية الرجيبة للبنينادبيعباس عبداالله موسى مغير1962722211007032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية الرجيبة للبنينادبيعباس غالب صاحب عليوي1972722211007033

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء468.0066.86اعدادية الرجيبة للبنينادبيعباس مشتاق جبار عبدزيد1982722211007034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء528.0075.43اعدادية الرجيبة للبنينادبيعبدهللا خضير عباس مالح1992722211007035

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الرجيبة للبنينادبيعلي حسون عبدعلي عبدالمهدي2002722211007038

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية الرجيبة للبنينادبيعلي حسين عطيه وريوش2012722211007039

كلية اآلداب/جامعة بابل451.0064.43اعدادية الرجيبة للبنينادبيعلي خليل شاكر رشيد2022722211007040

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية الرجيبة للبنينادبيعلي مازن حميد حسن2032722211007046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء527.0075.29اعدادية الرجيبة للبنينادبيعلي هادي عليوي عاجل2042722211007049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء523.0074.71اعدادية الرجيبة للبنينادبيمسلم ميثم كاظم عبداالمير2052722211007067
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء550.0078.57اعدادية الرجيبة للبنينادبيمطهر نصير عبد حسين2062722211007070

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط461.0065.86اعدادية الرجيبة للبنينادبيناصر عقيل شاكر حسين2072722211007078

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل423.0060.43اعدادية المباهلة للبنينادبيابراهيم عمران عبد عبدالنبي2082722211008001

كلية القانون/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية المباهلة للبنينادبياحمد عدنان جبار فهد2092722211008002

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية المباهلة للبنينادبياحمد مجيد بهجت موسى2102722211008004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية المباهلة للبنينادبيتحسين علي طالب عبيد2112722211008011

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية المباهلة للبنينادبيجليل صكبان اعليخ بدر2122722211008015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء508.0072.57اعدادية المباهلة للبنينادبيحسن عقيل حربي عبد2132722211008018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537.0076.71اعدادية المباهلة للبنينادبيحسن غني مرزه حمزه2142722211008019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0072.86اعدادية المباهلة للبنينادبيحسن فالح حسن حسين2152722211008020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء525.0075.00اعدادية المباهلة للبنينادبيحسين جابر علي حسن2162722211008022

كلية القانون/جامعة كربالء561.0080.14اعدادية المباهلة للبنينادبيحسين مجيد موسى هيال2172722211008029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية المباهلة للبنينادبيحسين محسن جبير عبود2182722211008030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية المباهلة للبنينادبيحيدر اثير كاظم جهادي2192722211008032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء530.0075.71اعدادية المباهلة للبنينادبيحيدر حسين عباس هادي2202722211008033

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية المباهلة للبنينادبيحيدر علي نواف حسون2212722211008034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان557.0079.57اعدادية المباهلة للبنينادبيراسم عبدهللا مهدي ابوشون2222722211008036

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية المباهلة للبنينادبيرضا لفته ياسر مارد2232722211008038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502.0071.71اعدادية المباهلة للبنينادبيزين العابدين عالوي نعمه عبدالزهره2242722211008041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل430.0061.43اعدادية المباهلة للبنينادبيسجاد خضير عباس ابراهيم2252722211008043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية المباهلة للبنينادبيسجاد صباح عايز حسين2262722211008045

كلية اللغات/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية المباهلة للبنينادبيسيف الدين عادل شاكر حبيب2272722211008048

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء473.0067.57اعدادية المباهلة للبنينادبيعباس صادق كاظم راهي2282722211008052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57اعدادية المباهلة للبنينادبيعباس محمد راضي عاشور2292722211008053

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء483.0069.00اعدادية المباهلة للبنينادبيعباس وحيد فاضل عذاب2302722211008054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية المباهلة للبنينادبيعبدهللا عادل حسن حسين2312722211008056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء527.0075.29اعدادية المباهلة للبنينادبيعقيل مالك بعير شمخي2322722211008057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء531.0075.86اعدادية المباهلة للبنينادبيعلي سعدون عليوي عبد2332722211008063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية المباهلة للبنينادبيعلي عادل حسن بشير2342722211008065

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية المباهلة للبنينادبيعلي عبدالكاظم محمد جاسم2352722211008066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0070.00اعدادية المباهلة للبنينادبيعلي عدنان صالح خشان2362722211008067

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية المباهلة للبنينادبيعلي عقيل عبداالمير شعالن2372722211008068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14اعدادية المباهلة للبنينادبيكرار حيدر كاظم حمزه2382722211008074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء528.0075.43اعدادية المباهلة للبنينادبيمؤمل محمد حمزه ساجت2392722211008079

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية المباهلة للبنينادبيمحمد حسون عبدالكاظم جبار2402722211008084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء539.0077.00اعدادية المباهلة للبنينادبيمحمد صالح مهدي ليلو2412722211008088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0063.43اعدادية المباهلة للبنينادبيمحمد قاسم نعمه عمران2422722211008092

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية المباهلة للبنينادبيمرتضى احمد عبداالمير اسماعيل2432722211008094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء531.0075.86اعدادية المباهلة للبنينادبيمرتضى وليد رشيد هاني2442722211008097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية المباهلة للبنينادبيمصطفى احمد وحيد علوان2452722211008099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14اعدادية المباهلة للبنينادبيمصطفى عماد سلمان عبد الساده2462722211008101
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00اعدادية المباهلة للبنينادبييونس طعين عيدان ردس2472722211008105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل517.0073.86ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبياحمد نزار خزعل طاهر2482722211009002

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبياحمدالهادي عبدالجبار عباس عبداالمير2492722211009003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيحسن حسين عبداالمير حسين2502722211009004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0064.71ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيحسن رياض عايد برجس2512722211009005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء528.0075.43ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيحسين رعد حمادي عباس2522722211009007

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيحسين علي حميد فرهود2532722211009009

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيحميد مجيد حميد هاشم2542722211009011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل432.0061.71ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيحيدر احمد عبدهللا احمد2552722211009012

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية382.0054.57ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيحيدر ايمن نعمة كردي2562722211009013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيسجاد احمد حسين نصار2572722211009016

كلية اللغات/جامعة الكوفة450.0064.29ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيعبدالعزيز حسين رجب سعود2582722211009018

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيعلي حسن عبدالعباس حميد2592722211009022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيعلي صالح موسى دخيل2602722211009025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516.0073.71ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيعلي نصر الدين رمضان جاسم2612722211009029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512.0073.14ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيفؤاد سالم كاظم عبود2622722211009031

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمحمد الباقر جعفر عبداالمير علي2632722211009032

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمحمد ثابت حيدر عبد2642722211009033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمحمد صدام علي حسين2652722211009037

كلية اللغات/جامعة الكوفة447.0063.86ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمحمود شاكر عباس صياد2662722211009041

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة488.0069.71ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمنتظر رزاق عباس عبداالمير2672722211009042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل430.0061.43ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيهادي هاشم هادي شعالن2682722211009044

كلية التربية/جامعة سامراء466.0066.57اعدادية الثبات للبنينادبيامير احمد بله عربيي2692722211011009

كلية القانون/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية الثبات للبنينادبيامير حيدر عطيه عبدالعباس2702722211011011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0074.43اعدادية الثبات للبنينادبيامير عالء كاظم اليذ2712722211011014

كلية القانون/جامعة كربالء556.0079.43اعدادية الثبات للبنينادبيامير محمد كحيط واص2722722211011015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية الثبات للبنينادبيحسن حسين باشي طالب2732722211011021

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء449.0064.14اعدادية الثبات للبنينادبيحسن سجاد حنتوش شوكان2742722211011023

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء451.0064.43اعدادية الثبات للبنينادبيحسين ابراهيم عطيه مطر2752722211011028

كلية القانون/جامعة كربالء569.0081.29اعدادية الثبات للبنينادبيحسين جاسم جليل لفته2762722211011030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0070.00اعدادية الثبات للبنينادبيحسين نعمه عوده مجيبج2772722211011039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء508.0072.57اعدادية الثبات للبنينادبيزين العابدين ظافر حمودي هادي2782722211011044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء624.0089.14اعدادية الثبات للبنينادبيسجاد حسون زاير ناصر2792722211011045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0078.00اعدادية الثبات للبنينادبيسجاد عادل عبيد جليل2802722211011046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى548.0078.29اعدادية الثبات للبنينادبيسجاد عبدالواحد ابراهيم فرمان2812722211011047

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية الثبات للبنينادبيضياء رسول سلوم كاظم2822722211011054

كلية اللغات/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية الثبات للبنينادبيعباس عزت عبدالستار علوان2832722211011056

كلية اآلداب/جامعة بابل537.0076.71اعدادية الثبات للبنينادبيعبدهللا اسامه عبدالحسين مهدي2842722211011058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57اعدادية الثبات للبنينادبيعلي حسن صالح حمود2852722211011061

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء441.0063.00اعدادية الثبات للبنينادبيعلي رعد عباس كاطع2862722211011065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية الثبات للبنينادبيعلي ناجح جبير عبد2872722211011074
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0065.29اعدادية الثبات للبنينادبيقاسم عبدهللا عبدزيد وادي2882722211011079

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء471.0067.29اعدادية الثبات للبنينادبيكاظم وليد راضي عذاب2892722211011081

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء423.0060.43اعدادية الثبات للبنينادبيليث محمد جاسم عبداالمير2902722211011084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية الثبات للبنينادبيمرتضى احسان عيسى كاظم2912722211011090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503.0071.86اعدادية الثبات للبنينادبيمرتضى فاضل مطر فارس2922722211011091

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء486.0069.43اعدادية الثبات للبنينادبيمصطفى عادل قاسم رسول2932722211011094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء547.0078.14اعدادية الثبات للبنينادبيمقتدى عبدزيد عباس محمد2942722211011095

كلية اللغات/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية الثبات للبنينادبيمنتظر كريم عواصه حواس2952722211011099

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء455.0065.00اعدادية الثبات للبنينادبيمهدي مالك حمزه جابر2962722211011101

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية الثبات للبنينادبيوسام حسين واشي مهداوي2972722211011102

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء473.0067.57اعدادية الثبات للبنينادبييوسف حسن محمد حسون2982722211011104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر437.0062.43اعدادية الثبات للبنينادبييوسف سعد عبدالكريم حسين2992722211011105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية المدى للبنينادبياحمد خضير عباس مرزه3002722211013003

كلية اللغات/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية المدى للبنينادبياحمد عارف عبيد هادي3012722211013004

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية المدى للبنينادبيامير جبار عباس صياح3022722211013007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء498.0071.14اعدادية المدى للبنينادبيثامر فاضل سعود عاشور3032722211013009

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية المدى للبنينادبيجاسم كاظم جاسم علوان3042722211013010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71اعدادية المدى للبنينادبيحسن خضير عبيد رحال3052722211013013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء498.0071.14اعدادية المدى للبنينادبيحسين حسن احمد مراح3062722211013016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء531.0075.86اعدادية المدى للبنينادبيحسين عبد محسن حسون3072722211013018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0070.14اعدادية المدى للبنينادبيحسين عبد محمد حمزه3082722211013019

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء467.0066.71اعدادية المدى للبنينادبيحيدر زهير زكي مجهد3092722211013025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل520.0074.29اعدادية المدى للبنينادبيسيف علي خليف عجيل3102722211013029

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية المدى للبنينادبيعباس فاضل حميد جاسم3112722211013031

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء454.0064.86اعدادية المدى للبنينادبيعبدالرحمن عباس عدنان عباس3122722211013034

كلية القانون/جامعة كربالء567.0081.00اعدادية المدى للبنينادبيعبدالرضا كريم حميد فهد3132722211013035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء572.0081.71اعدادية المدى للبنينادبيعلي جابر كاطع كاظم3142722211013037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية المدى للبنينادبيعلي جاسم محمد مرزه3152722211013038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية المدى للبنينادبيعلي سعدون مجبل سعود3162722211013040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29اعدادية المدى للبنينادبيمحمود صادق ساجت عبد3172722211013050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية المدى للبنينادبيمصطفى خليل ابراهيم عبيد3182722211013054

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء620.0088.57اعدادية المدى للبنينادبيمصطفى هاني باجي حسن3192722211013056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية المدى للبنينادبيمقتدى جبار مطر ساجت3202722211013057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29اعدادية المدى للبنينادبييحيى مهند صباح محمد3212722211013060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية الغد األفضل للبنينادبياكرم كزار هادي بعيوي3222722211014002

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء435.0062.14اعدادية الغد األفضل للبنينادبيامير عثمان جواد كاظم3232722211014003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء648.0092.57اعدادية الغد األفضل للبنينادبيبهاء فؤاد عبد نور حسون3242722211014004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار429.0061.29اعدادية الغد األفضل للبنينادبيثامر يوسف خضير عبد3252722211014005

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0062.14اعدادية الغد األفضل للبنينادبيحسن عقيل ناظم عبادي3262722211014009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502.0071.71اعدادية الغد األفضل للبنينادبيحسن علي حسين عليوي3272722211014010

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء458.0065.43اعدادية الغد األفضل للبنينادبيحسن محمد صالح مهدي3282722211014012
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التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية الغد األفضل للبنينادبيحسين عيسى سلمان محمود3292722211014017

كلية القانون/جامعة كربالء567.0081.00اعدادية الغد األفضل للبنينادبيصادق جعفر جاسم راضي3302722211014030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0071.00اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعباس مصطفى زهير حسن3312722211014033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0074.86اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعبدهللا علي هاشم حسين3322722211014037

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء425.0060.71اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي احسان حميد شمخي3332722211014039

كلية اآلداب/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي الرضا محمد خلف محمد3342722211014041

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء483.0069.00اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي حيدر عبدالزهره موجد3352722211014043

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي عباس عطروز رداد3362722211014044

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل441.0063.00اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمحمد رضا علي صالح مهدي3372722211014052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0070.71اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمصطفى حيدر علي عبد3382722211014057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523.0074.71اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمصطفى خليل ابراهيم نحل3392722211014058

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية363.0051.86اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمنتظر احمد شمران عطيه3402722211014059

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء451.0064.43اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمهدي حيدر عبود شطنان3412722211014060

كلية اآلداب/جامعة بابل449.0064.14اعدادية الغد األفضل للبنينادبيياسر عماد عبدالحسن جاسم3422722211014062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبياحمد رياض شريف مزهر3432722211015004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء527.0075.29اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبياحمد علي يحيى نجم3442722211015005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيامير عامر ناصر حسين3452722211015012

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيايوب قيصر ناصر كريم3462722211015017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء525.0075.00اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيباقر عالء حسين علي3472722211015018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسن ثابت وحيد عجيل3482722211015022

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسن شاكر موسى عمران3492722211015024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل525.0075.00اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسن فاضل محمد تومان3502722211015025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0075.29اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسنين محمود شاكر صبيح3512722211015029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين حيدر جبار ياسين3522722211015031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0076.29اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين عباس مدلول تومان3532722211015041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0071.29اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين عالء نوري سعيد3542722211015046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء594.0084.86اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين علي جواد عبيد3552722211015048

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء481.0068.71اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين علي حسين موسى3562722211015049

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين علي سلوم حسن3572722211015051

كلية اللغات/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين علي لفته خضير3582722211015053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين علي نجم عبد3592722211015054

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى570.0081.43اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين قاسم كريم طارش3602722211015057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء545.0077.86اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين ميثم فريق مظفر3612722211015058

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء591.0084.43اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيزيد ناظم حميد كاظم3622722211015067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء592.0084.57اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيسجاد حسين عبد الساده موسى3632722211015068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيسجاد حمزه كاظم عيدان3642722211015069

كلية التربية األساسية/جامعة بابل530.0075.71اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيسجاد ظاهر عباس كريم3652722211015070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيسيف حمزه كاظم عيدان3662722211015076

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0064.86اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيسيف عباس ظاهر محسن3672722211015077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502.0071.71اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيصفاء عبد القاسم عبد الرضا شافي3682722211015081

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء439.0062.71اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعباس احمد الزم عبود3692722211015082
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كلية القانون/جامعة كربالء561.0080.14اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعبد الرحمن حاتم عباس بصيله3702722211015089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0072.29اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي اكرم هالل عبيد3712722211015100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0072.86اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي امين عبد هللا حسن3722722211015101

كلية القانون/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي حسن حميد حسن3732722211015107

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي حسنين عالوي حنتوش3742722211015109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء526.0075.14اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي حسين تركي رضار3752722211015110

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519.0074.14اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي حسين حسن شريف3762722211015111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء524.0074.86اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي حميد عبيس حسين3772722211015114

كلية القانون/جامعة كربالء564.0080.57اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي زيد احسان عوده3782722211015117

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي ستار جبار عبد الساده3792722211015118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي عدنان قحطان ابراهيم3802722211015122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0074.43اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي قاسم عبد الحسين جواد3812722211015125

كلية القانون/جامعة كربالء571.0081.57اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي محمد وساف كريم3822722211015127

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء631.0090.14اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيكاظم حسنين كاظم بلور3832722211015133

كلية القانون/جامعة كربالء558.0079.71اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيكاظم قاسم علي حسين3842722211015134

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء585.0083.57اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيكرار حسام كامل ناصر3852722211015135

كلية اآلداب/جامعة بابل466.0066.57اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيليث حميد خليل ابراهيم3862722211015139

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمجتبى حسين داود حسن3872722211015140

كلية اآلداب/جامعة بابل468.0066.86اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمجتبى ميثم جاسم محمدعلي3882722211015142

كلية اآلداب/جامعة بابل451.0064.43اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد حسن فاضل حسن3892722211015146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد حسن كاظم عبد حمزه3902722211015147

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء507.0072.43اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد صالح حسن عبادي3912722211015153

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد عباس غازي خضير3922722211015155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء508.0072.57اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد عبد الزهره جبار حسين3932722211015158

كلية القانون/جامعة كربالء602.0086.00اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد عدنان حسين محسن3942722211015159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد هادي عبد الساده سلمان3952722211015165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمدباقر عباس طه جبار3962722211015168

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء558.0079.71اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمدحسن عالء عبد زيد ماضي3972722211015169

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء442.0063.14اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمدعلي سعد تكليف كطران3982722211015171

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل458.0065.43اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمرتضى جواد كاظم جهاد3992722211015173

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل497.0071.00اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمرتضى عادل حميد حسن4002722211015175

كلية اللغات/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمرتضى قاسم جسور هادي4012722211015176

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمرتضى نجاح علي هادي4022722211015178

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمصطفى حسن عبد زيد عبود4032722211015180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمصطفى حيدر جاسم سلمان4042722211015181

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمصطفى زيد صادق حسين4052722211015183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499.0071.29اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمصطفى علي نجم عبد4062722211015185

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء512.0073.14اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمصطفى محمد بلكت عبد اليمه4072722211015186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0070.71اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمصطفى محمد عويز ياسر4082722211015187

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمقتدى عقيل خلف عباس4092722211015189

كلية اللغات/جامعة الكوفة530.0075.71اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمنتظر احمد شاكر عليوي4102722211015190
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كلية اآلداب/جامعة بابل457.0065.29اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمنتظر عمار جبار كاظم4112722211015196

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء565.0080.71اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمنتظر هاني تومان عبود4122722211015198

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء614.0087.71اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيموسى طالب عبيس حسين4132722211015201

كلية اآلداب/جامعة بابل450.0064.29اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبينواف احمد نواف كاظم4142722211015202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبينورالحسين خالد رزاق هادي4152722211015203

كلية اآلداب/جامعة بابل464.0066.29اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيوليد نعمان طراد عبد الرضا4162722211015205

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيياسر خضير عويز ياسر4172722211015206

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبييونس اياد حامد نور4182722211015210

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء468.0066.86اعدادية المهيمن للبنينادبياحمد هاشم عباس علي4192722211016001

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية المهيمن للبنينادبياشرف محمد عباس داود4202722211016002

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية المهيمن للبنينادبيحسن جاسم مرهون جاسم4212722211016004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء601.0085.86اعدادية المهيمن للبنينادبيذوالفقار محمد سعدون محمود4222722211016005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء622.0088.86اعدادية المهيمن للبنينادبيعباس خضير حميد مجبل4232722211016007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0077.57اعدادية المهيمن للبنينادبيعباس عالوي هادي مطر4242722211016008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية المهيمن للبنينادبيعالء مسلم عبد طخاخ4252722211016010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء585.0083.57اعدادية المهيمن للبنينادبيعلي فالح جبر مهدي4262722211016015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية المهيمن للبنينادبيمحمد احمد هاشم عباس4272722211016019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0073.43اعدادية المهيمن للبنينادبيمحمد عالء محمد حسين4282722211016020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء552.0078.86اعدادية المهيمن للبنينادبيمصطفى رياض عليوي جياد4292722211016023

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية المؤاخاة للبنينادبيامير محمد حسون شباك4302722211017005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0069.43اعدادية المؤاخاة للبنينادبيحسن جامل كريم عبدالواحد4312722211017008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء545.0077.86اعدادية المؤاخاة للبنينادبيحسن علي عبدالحسن موسى4322722211017009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية المؤاخاة للبنينادبيحسنين سامي نجاح عبد4332722211017011

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية المؤاخاة للبنينادبيحسين عبدالخالق جاسب عبدالحسين4342722211017014

كلية القانون/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية المؤاخاة للبنينادبيحسين علي محمد سوادي4352722211017016

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية المؤاخاة للبنينادبيحيدر احسان بعيوي موسى4362722211017018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية المؤاخاة للبنينادبيحيدر معطي مهدي حسين4372722211017019

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية المؤاخاة للبنينادبيرحمن كريم عبداالمير حسين4382722211017020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء537.0076.71اعدادية المؤاخاة للبنينادبيزيد طارق عبدزيد ضيهود4392722211017022

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0060.86اعدادية المؤاخاة للبنينادبيسعد مهدي عبد جبر4402722211017025

كلية اللغات/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية المؤاخاة للبنينادبيضياء ضمير مجيد عفلوك4412722211017026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43اعدادية المؤاخاة للبنينادبيطالب صافي عباس مطلك4422722211017027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0065.86اعدادية المؤاخاة للبنينادبيعلي احمد هاني منعم4432722211017031

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية المؤاخاة للبنينادبيعلي حسين عبدالحسين عباس4442722211017034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00اعدادية المؤاخاة للبنينادبيعلي حسين فالح حسن4452722211017035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل524.0074.86اعدادية المؤاخاة للبنينادبيعلي عزيز عبيس كطش4462722211017036

كلية القانون/جامعة كربالء558.0079.71اعدادية المؤاخاة للبنينادبيعلي فخري صالل عبود4472722211017038

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية المؤاخاة للبنينادبيعلي كريم عبد غاوي4482722211017039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء525.0075.00اعدادية المؤاخاة للبنينادبيعلي محمد عبد سكر4492722211017040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء512.0073.14اعدادية المؤاخاة للبنينادبيعلي ناظم جواد جاسم4502722211017042

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية382.0054.57اعدادية المؤاخاة للبنينادبيغيث مؤيد كاظم برهان4512722211017044
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية المؤاخاة للبنينادبيكرار مناف عباس ذياب4522722211017046

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمحمد احمد عباس افليفل4532722211017048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء553.0079.00اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمحمد جاسم ابخيت حسين4542722211017050

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء469.0067.00اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمحمد سجاد جاسم جواد4552722211017052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمحمد هيثم عبدالكاظم صادق4562722211017055

كلية القانون/جامعة كربالء646.0092.29اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمرتضى صاحب حاتم جيثوم4572722211017056

كلية القانون/جامعة كربالء620.0088.57اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمرتضى علي لطيف عباس4582722211017057

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمصطفى علي هاشم صكر4592722211017059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء539.0077.00اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمصطفى منذر خليل اسماعيل4602722211017061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0074.43اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمصطفى ياس فخري صالل4612722211017062

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمقتدى فاضل حسين علوان4622722211017063

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمنذر احمد علي مذير4632722211017065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمهند علي جاسم محمدعلي4642722211017066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518.0074.00اعدادية المؤاخاة للبنينادبيياسر مازن رزاق ياسر4652722211017069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0071.29اعدادية المؤاخاة للبنينادبيياسر مسلم حسين طالب4662722211017070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517.0073.86اعدادية الياقوت للبنينادبيابراهيم اياد حمزه عبد الكاظم4672722211018001

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية الياقوت للبنينادبيابوالفضل سعد عبد هللا عبيس4682722211018003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء639.0091.29اعدادية الياقوت للبنينادبياحمد طارق هادي عبيد4692722211018007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء632.0090.29اعدادية الياقوت للبنينادبياحمد هاشم احمد عبد4702722211018009

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعدادية الياقوت للبنينادبيالحسن احمد عزيز راضي4712722211018011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية الياقوت للبنينادبيامير سعد طالب عبد الرزاق4722722211018013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء521.0074.43اعدادية الياقوت للبنينادبيبشير علي عبد االمير حسين4732722211018016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء529.0075.57اعدادية الياقوت للبنينادبيجعفر ابراهيم نصيف جاسم4742722211018017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43اعدادية الياقوت للبنينادبيحسن كاظم ناصر حسن4752722211018022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14اعدادية الياقوت للبنينادبيحسين احمد وهاب هاشم4762722211018024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية الياقوت للبنينادبيحسين جواد محمد الفي4772722211018026

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء476.0068.00اعدادية الياقوت للبنينادبيحسين حاتم شذر موسى4782722211018027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء534.0076.29اعدادية الياقوت للبنينادبيحسين طالب خضير علي4792722211018028

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء454.0064.86اعدادية الياقوت للبنينادبيحسين عالء حميد مهدي4802722211018029

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية الياقوت للبنينادبيحسين عالوي حرب هليل4812722211018030

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء433.0061.86اعدادية الياقوت للبنينادبيحسين فياض حسن حمزه4822722211018032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71اعدادية الياقوت للبنينادبيحسين ياسين خضير مهاوش4832722211018035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية الياقوت للبنينادبيحيدر كريم حمزه حسون4842722211018038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء641.0091.57اعدادية الياقوت للبنينادبيحيدر وليد علي حميد4852722211018041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية الياقوت للبنينادبيخضير عباس دفار ناجي4862722211018042

كلية الفقه/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية الياقوت للبنينادبيرسول ميثم محسن حسن4872722211018047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء591.0084.43اعدادية الياقوت للبنينادبيزيد نصر عباس جبر4882722211018048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية الياقوت للبنينادبيسجاد حامد جواد خضير4892722211018050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء508.0072.57اعدادية الياقوت للبنينادبيسجاد عدنان خضير عبد الرضا4902722211018054

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية الياقوت للبنينادبيسيف حسن ياس خليل4912722211018056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء545.0077.86اعدادية الياقوت للبنينادبيشهاب أحمد هادي جراد4922722211018059
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كلية اآلداب/جامعة بابل476.0068.00اعدادية الياقوت للبنينادبيعباس احمد علي خليف4932722211018062

كلية القانون/جامعة كربالء569.0081.29اعدادية الياقوت للبنينادبيعباس خضير حسن حوار4942722211018063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518.0074.00اعدادية الياقوت للبنينادبيعباس سالم علي هاشم4952722211018064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0066.29اعدادية الياقوت للبنينادبيعباس عدنان كاظم محمد4962722211018065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0071.14اعدادية الياقوت للبنينادبيعباس فاضل طعان عباس4972722211018067

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية الياقوت للبنينادبيعباس قاسم محمد جاسم4982722211018068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0076.43اعدادية الياقوت للبنينادبيعبد هللا سامي موسى محمد4992722211018071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية الياقوت للبنينادبيعبد هللا شهاب عبد علي حميدي5002722211018072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية الياقوت للبنينادبيعدنان قحطان عباس عوده5012722211018074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية الياقوت للبنينادبيعالء علي هاشم احمد5022722211018075

كلية االعالم/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي االكبر احسان علي حسين5032722211018077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء501.0071.57اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي باسم علوان حسن5042722211018078

كلية القانون/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي جعفر عبد االمير طه5052722211018080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517.0073.86اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي حبيب محمد كاظم5062722211018082

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي رياض عبد علي عبد االمير5072722211018083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء548.0078.29اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي صباح عزيز سلطان5082722211018084

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل437.0062.43اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي وادي خشان مشلوخ5092722211018089

كلية القانون/جامعة كربالء566.0080.86اعدادية الياقوت للبنينادبيعمار ياسر حسن دحام5102722211018090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء507.0072.43اعدادية الياقوت للبنينادبيمجتبى حيدر عبد االمير مدلول5112722211018096

كلية التربية األساسية/جامعة بابل546.0078.00اعدادية الياقوت للبنينادبيمجتبى صالح مهدي خضير5122722211018097

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمد حيدر ابراهيم رشيد5132722211018099

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمد عباس عبدزيد راضي5142722211018103

كلية اللغات/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمد عبد الخالق ناصر عبود5152722211018104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511.0073.00اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمد عبد الرضا نده مجبل5162722211018105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمد عالء حسن جاسم5172722211018106

كلية القانون/جامعة كربالء616.0088.00اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمد علي كاظم ناصر5182722211018107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمد فاضل عباس علي5192722211018109

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء589.0084.14اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمدباقر قاسم خضير عبد الرضا5202722211018111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء525.0075.00اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمدتقي مصطفى عبدعون حسين5212722211018112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء528.0075.43اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمود شاكر داود علوان5222722211018113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء533.0076.14اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمود ضياء محمدعلي عوده5232722211018114

كلية القانون/جامعة كربالء635.0090.71اعدادية الياقوت للبنينادبيمرتضى ضياء وهاب كاظم5242722211018115

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل435.0062.14اعدادية الياقوت للبنينادبيمرتضى عباس مهدي جاسم5252722211018116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518.0074.00اعدادية الياقوت للبنينادبيمسلم محمد جسام محمدعلي5262722211018118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية الياقوت للبنينادبيمصطفى رزاق عبيد محمد5272722211018119

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء468.0066.86اعدادية الياقوت للبنينادبيمصطفى عباس محمد طعمه5282722211018120

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية الياقوت للبنينادبيمصطفى عبد الحسن علي عبد الحسين5292722211018121

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء461.0065.86اعدادية الياقوت للبنينادبيمنتظر أحمد حمزه موسى5302722211018127

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية الياقوت للبنينادبيمنتظر حامد جبار حسين5312722211018128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء521.0074.43اعدادية الياقوت للبنينادبيمنتظر زهير محل عجيل5322722211018129

كلية القانون/جامعة كربالء616.0088.00اعدادية الياقوت للبنينادبيمنتظر عبد الخالق ناصر عبود5332722211018130
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية الياقوت للبنينادبيمنتظر نايف كحيوش حسن5342722211018133

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية الياقوت للبنينادبيمنذر عصام علي حمد5352722211018134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0069.43اعدادية الياقوت للبنينادبيمهدي نهاد حسن عبد الواحد5362722211018138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية الياقوت للبنينادبييحيى عمران عبد الكاظم هدرس5372722211018139

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء602.0086.00اعدادية ابن السكيت للبنينادبيابا الفضل سالم عبد االمير جدوع5382722211020001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء535.0076.43اعدادية ابن السكيت للبنينادبياحمد غسان عبود عبد الحسين5392722211020003

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية ابن السكيت للبنينادبيامير عباس كنعان جباره5402722211020009

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء466.0066.57اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسن محمد نعمه ناصر5412722211020017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسنين ناجح مهدي محمد5422722211020018

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء478.0068.29اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين رائد سعدون مجبل5432722211020022

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء426.0060.86اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين علي عبد يوسف5442722211020030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502.0071.71اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين فاضل مهدي مجيد5452722211020032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية ابن السكيت للبنينادبيرضا امجاد حميد علي5462722211020036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517.0073.86اعدادية ابن السكيت للبنينادبيرضا حسن اعطيه وريوش5472722211020037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية ابن السكيت للبنينادبيسجاد حسن علي حمود5482722211020040

كلية القانون/جامعة كربالء569.0081.29اعدادية ابن السكيت للبنينادبيسجاد رائد كطران عبد الحسن5492722211020042

كلية اآلداب/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية ابن السكيت للبنينادبيسجاد رياض عبيد عطوان5502722211020043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0066.14اعدادية ابن السكيت للبنينادبيسجاد قصي رضا كاظم5512722211020045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516.0073.71اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعباس مهدي صالح جاسم5522722211020053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء619.0088.43اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعبد هللا احمد هراط عواد5532722211020056

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي ابراهيم مالك رشيد5542722211020060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء582.0083.14اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي باسم صالح مهدي5552722211020064

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء421.0060.14اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي شفيق محمدصالح عبد الحسين5562722211020069

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي صباح مهدي جاسم5572722211020070

كلية اآلداب/جامعة بابل447.0063.86اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي عباس محمد عطيه5582722211020071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء528.0075.43اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعماد مهدي حبيب مخيف5592722211020076

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية ابن السكيت للبنينادبيغيث عادل جواد حسن5602722211020077

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية550.0078.57اعدادية ابن السكيت للبنينادبيكرار حيدر كاظم عبد علي5612722211020080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29اعدادية ابن السكيت للبنينادبيكريم عامر كريم عبد الساده5622722211020082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد احمد رضا عبد5632722211020088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد احمد مردان عبود5642722211020089

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد باسم حسون كاظم5652722211020090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515.0073.57اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد علي عباس سيد5662722211020100

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمدباقر مشتاق صالح عبد الحسين5672722211020105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمدحسين فاضل صاحب احمد5682722211020106

كلية القانون/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمدحسين محمد عباس كاظم5692722211020107

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمصطفى عباس حسن علي5702722211020113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0066.29اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمصطفى محمود هاشم عبد الزهره5712722211020114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء514.0073.43اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمقتدى مهدي كاظم هادي5722722211020115

كلية اآلداب/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمنتظر اكرم عبد الحسين مزعل5732722211020117

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء582.0083.14اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمنتظر نصر حسين علي5742722211020120
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كلية القانون/جامعة كربالء592.0084.57اعدادية ابن السكيت للبنينادبيميثم بشير كامل رشيد5752722211020122

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء446.0063.71اعدادية ابن السكيت للبنينادبيوسام عصام كاظم عبد الحسين5762722211020125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512.0073.14اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيابراهيم احمد عكله علي5772722211021001

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء463.0066.14اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيابراهيم محمود عباس هاشم5782722211021002

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء452.0064.57اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبياسماعيل عبد الحسن فالح حسين5792722211021004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء512.0073.14اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيحسن طالب عبيد علي5802722211021009

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء488.0069.71اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيحسين عالء كاظم جبر5812722211021010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء531.0075.86اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيحيدر كاظم عبيد عباس5822722211021014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء533.0076.14اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيسجاد سعود عبد العزيز سعود5832722211021019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر428.0061.14اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيسالم سجاد حسين ناصر5842722211021022

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعباس عادل منعم حسن5852722211021029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعلي محمد جاسم حسون5862722211021048

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعلي محي جاسم عامر5872722211021050

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمحمد باقر محمد عبد الشهيد جوده5882722211021060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمحمد حسين علوان رضا5892722211021062

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمحمد ضياء مزهر نعمه5902722211021063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0074.43اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمحمد مهدي خضير عباس مطرود5912722211021067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمحمد ناصر جبار رفيش5922722211021068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمصطفى عارف هادي علي5932722211021071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0069.71اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمقتدى عقيل عظيم حمود5942722211021072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمنتظر محمد رياض محمود5952722211021075

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية385.0055.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبينذير محمد طالب جواد5962722211021078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0077.57اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبييونس فاضل مزهر علي5972722211021080

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية الماء المعين للبنينادبياسامه علي ناصر جواد5982722211022004

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية الماء المعين للبنينادبيمالك االشتر  عماد  مشكل  محسن 5992722211022005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء640.0091.43اعدادية الماء المعين للبنينادبيامير اسعد كاظم اسماعيل6002722211022006

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية الماء المعين للبنينادبيبركات قاسم طاهر واجد6012722211022008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء508.0072.57اعدادية الماء المعين للبنينادبيحسين حميد عبد االمير شمخي6022722211022011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29اعدادية الماء المعين للبنينادبيحسين عدنان ثامر موسى6032722211022013

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء461.0065.86اعدادية الماء المعين للبنينادبيسجاد سعدون جابر نايف6042722211022015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر425.0060.71اعدادية الماء المعين للبنينادبيعلي جاسم عبد جاسم6052722211022017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء594.0084.86اعدادية الماء المعين للبنينادبيعلي عبد الهادي علي حمود6062722211022020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية الماء المعين للبنينادبيغيث هيثم عبد الهادي سلطان6072722211022022

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة423.0060.43اعدادية الماء المعين للبنينادبيمحمد حسين  احمد  عبد الحسين  علي6082722211022025

كلية القانون/جامعة كربالء556.0079.43اعدادية الماء المعين للبنينادبيمحمد شعالن سعيد سهيل6092722211022027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506.0072.29اعدادية الماء المعين للبنينادبيمحمدالمهدي كاظم جواد كاظم6102722211022030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0066.29اعدادية الماء المعين للبنينادبيمحمدباقر قاسم كاظم محمد6112722211022031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء550.0078.57اعدادية الماء المعين للبنينادبيمرتضى محمد شاكر كريم6122722211022033

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية الماء المعين للبنينادبيمهدي نعيم  محسن نور6132722211022037

كلية اللغات/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية الماء المعين للبنينادبيوائل علي عبد كربول6142722211022038

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية الماء المعين للبنينادبيوليد جميل حسين جديع6152722211022039
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كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية الماء المعين للبنينادبييسار حيدر مجيد صالح6162722211022043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86اعدادية مدينة العلم للبنينادبياحمد رافد احمد سلمان6172722211023001

كلية االعالم/جامعة بغداد631.0090.14اعدادية مدينة العلم للبنينادبياحمد شمسي جمعه ابراهيم6182722211023002

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء435.0062.14اعدادية مدينة العلم للبنينادبياحمد علي ادريس جهادي6192722211023003

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء447.0063.86اعدادية مدينة العلم للبنينادبياسامه زيد طارق عبود6202722211023004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء446.0063.71اعدادية مدينة العلم للبنينادبيامير محمد رضا شنيو6212722211023010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء556.0079.43اعدادية مدينة العلم للبنينادبيجعفر ابراهيم احمد سلمان6222722211023013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسن رائد محسن ضمد6232722211023015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين جواد حمدي طراد6242722211023018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548.0078.29اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين حيدر عبد لطيف6252722211023019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء545.0077.86اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين صباح فرحان هجول6262722211023020

كلية القانون/جامعة كربالء583.0083.29اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين عبد الكريم محمد موسى6272722211023022

كلية اآلداب/جامعة القادسية466.0066.57اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين عدنان حسين كاظم6282722211023023

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء440.0062.86اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين عالء زكي شنين6292722211023024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين علي رضا احمد6302722211023026

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين علي عبد  كاظم6312722211023027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء534.0076.29اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين فائز رحيم ناصر6322722211023031

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء476.0068.00اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين كاظم هادي كاظم6332722211023032

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين مازن مجيد حسن 6342722211023033

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين محمد سلمان سيالن6352722211023034

كلية القانون/جامعة كربالء562.0080.29اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين منصور موسى شالكه6362722211023035

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحيدر احمد باقر عبود6372722211023038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548.0078.29اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحيدر صفاء محمدعلي كاظم6382722211023040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0071.00اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحيدر علي عبد الزهره غالي6392722211023042

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء451.0064.43اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحيدر محمد رضا كاظم6402722211023046

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية مدينة العلم للبنينادبيخالد نعمه لطيف حميد6412722211023047

كلية القانون/جامعة كربالء642.0091.71اعدادية مدينة العلم للبنينادبيرضا صفاء صالح خضير6422722211023049

كلية اللغات/جامعة الكوفة498.0071.14اعدادية مدينة العلم للبنينادبيرضا فالح حسن عطيه6432722211023050

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية مدينة العلم للبنينادبيزين العابدين خيري سعدون حسين6442722211023053

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء425.0060.71اعدادية مدينة العلم للبنينادبيسجاد احمد محسن عبد علي6452722211023054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540.0077.14اعدادية مدينة العلم للبنينادبيسجاد حسين جاسم هادي6462722211023055

كلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية مدينة العلم للبنينادبيسجاد رضا عباس تايه6472722211023056

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى517.0073.86اعدادية مدينة العلم للبنينادبيسيف سعدون هطل عجالن6482722211023062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0073.86اعدادية مدينة العلم للبنينادبيصفاء عيدان عبد العباس ناصر6492722211023065

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية مدينة العلم للبنينادبيطه موسى رحم دخيل6502722211023066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء539.0077.00اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعباس كاظم هادي كاظم6512722211023068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار445.0063.57اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعباس يحيى زكي مكي6522722211023069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0074.86اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعبد هللا علي سالم دخيل6532722211023070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعدنان هاشم عبيد جبار6542722211023071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء526.0075.14اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي جالل فاضل عبد الجليل6552722211023074

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي حازم محمد طعمه6562722211023075
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي حسين صاحب نعمه6572722211023078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي حيدر عبد الكريم لفته6582722211023079

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء437.0062.43اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي عباس حسن عذاب6592722211023081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء547.0078.14اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي عبد هللا رحيم مهدي6602722211023082

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي فؤاد جواد شاطي6612722211023085

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء472.0067.43اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي محمد كاظم عبد الزهره6622722211023087

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل425.0060.71اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي هاشم قاسم عبد الحسين6632722211023089

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية مدينة العلم للبنينادبيفواز عبد المنعم مطشر فشاخ6642722211023091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء534.0076.29اعدادية مدينة العلم للبنينادبيقاسم محمد لطيف مهدي6652722211023093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل533.0076.14اعدادية مدينة العلم للبنينادبيكرار صادق كريم عبد6662722211023098

كلية القانون/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية مدينة العلم للبنينادبيكرار فراس عبد المحسن جالب6672722211023099

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد خضير كامل عداي6682722211023106

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد ظافر جابر علي6692722211023107

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل608.0086.86اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد علي رضا احمد6702722211023109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0066.29اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد علي شالل حريجه6712722211023110

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد قيس فيصل عبيس6722722211023112

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء589.0084.14اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمدرضا حازم كريم عباس6732722211023113

كلية االعالم/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمدزهير حسام عباس هالل6742722211023114

كلية اآلداب/جامعة بابل472.0067.43اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمدمنتظر حيدر عبد االمير ابراهيم6752722211023115

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء461.0065.86اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمرتضى صادق جعفر عبد6762722211023118

كلية القانون/جامعة كربالء560.0080.00اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمرتضى منذر هاشم علوان6772722211023120

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمصطفى ثائر حميد خلف6782722211023122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء525.0075.00اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمصطفى رزاق رسول مرزه6792722211023123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمصطفى عزيز عبد حسين6802722211023124

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل436.0062.29اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمقتدى عبد الكاظم صالح يوسف6812722211023129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمنتظر كاظم يوسف موسى6822722211023132

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء487.0069.57اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمهدي مجيد علي طالب6832722211023134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء501.0071.57اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمهدي محمدصالح عبد الحسين محمدصالح6842722211023135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0071.00اعدادية مدينة العلم للبنينادبينورالحسن خضير عباس جهاد6852722211023136

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية مدينة العلم للبنينادبيهاني عبد زيد كنون رشدي6862722211023137

كلية القانون/جامعة كربالء591.0084.43اعدادية مدينة العلم للبنينادبييحيى عبد الكريم احمد عبد هللا6872722211023138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499.0071.29اعدادية مدينة العلم للبنينادبييوسف موسى حمدي طراد6882722211023140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0071.43ثانوية فتى االسالم للبنينادبيحسين حيدر عباس غضب6892722211024006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء611.0087.29ثانوية فتى االسالم للبنينادبيصاحب عادل عبد حمود6902722211024013

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية529.0075.57ثانوية فتى االسالم للبنينادبيعباس سالم عبيس فليح6912722211024014

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية فتى االسالم للبنينادبيعلي حسين عبود عبدالكاظم6922722211024015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86ثانوية فتى االسالم للبنينادبيعلي عكاب عبد مهدي6932722211024016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0071.29ثانوية فتى االسالم للبنينادبيعلي هادي عبدالصاحب عبدالكاظم6942722211024017

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة436.0062.29ثانوية فتى االسالم للبنينادبيكرار امير كاظم محمدعلي6952722211024018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499.0071.29ثانوية فتى االسالم للبنينادبيماهر قاسم وادي شناوه6962722211024019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0069.00ثانوية فتى االسالم للبنينادبيمحسن جليل محمد طاهر6972722211024020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر424.0060.57ثانوية فتى االسالم للبنينادبيمحمد حامد عدنان مخيف6982722211024022

كلية اللغات/جامعة الكوفة441.0063.00ثانوية فتى االسالم للبنينادبيمحمد راضي عواد راضي6992722211024023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل577.0082.43ثانوية فتى االسالم للبنينادبيمرتضى حسن عليوي محمد7002722211024026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء525.0075.00ثانوية االوائل االهلية للبنينادبياحمد حبيب حمزه محسون7012722213001002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0071.14ثانوية االوائل االهلية للبنينادبيحسن المجتبى علي صادق علي7022722213001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0070.71ثانوية االوائل االهلية للبنينادبيزين العابدين بديل زهير جعفر7032722213001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496.0070.86ثانوية االوائل االهلية للبنينادبيعبدهللا دري عبدهللا هاشم7042722213001005

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية االوائل االهلية للبنينادبيعبدهللا عدنان عبدالرضا عبداحمد7052722213001006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504.0072.00ثانوية االوائل االهلية للبنينادبيعلي ستار مالك وثيج7062722213001007

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل432.0061.71ثانوية الصفوة االهلية للبنينادبيمحمد عبداالمير عبدالخالق رشيد7072722213002002

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعبدالعظيم محمد عبد حسين7082722215001012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعلي حسن فصيل ستار7092722215001014

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء444.0063.43اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمصطفى فرحان حنش عبود7102722215001022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518.0074.00اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبياسامة عبدالمنعم ريسان عليوي7112722215002001

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء452.0064.57اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيحسن نعمه كاظم رشيد7122722215002004

كلية اآلداب/جامعة بابل450.0064.29اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيحيدر ماهر زينو ذنون7132722215002009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء531.0075.86اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيسجاد هاتف سبهان علي7142722215002012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523.0074.71اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيعلي لقمان عبد صخي7152722215002018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0069.43اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيعلي محمد مدلول مشكور7162722215002019

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء448.0064.00اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيكرار صادق تركي عطوان7172722215002023

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيمحمد حسين صباح داود7182722215002025

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيمحمد مهدي محمد محسن7192722215002026

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيمصطفى حسن رحيم ياسر7202722215002029

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيمنتظر قاسم سلمان عذيب7212722215002031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0077.71اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيياسر عامر جابر عبد7222722215002034

كلية اآلداب/جامعة بابل535.0076.43ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيزيد محمد جبار حمزه7232722215003005

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيعمار ستار طالب عبدعلي7242722215003010

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيامير فالح شهيد موسى7252722215004003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0065.86ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيحسن اليذ عليوي عبود7262722215004007

كلية اللغات/جامعة الكوفة462.0066.00ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيحسين احمد عبد دغيم7272722215004011

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء441.0063.00ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيحسين حاكم ارحيم سمير7282722215004012

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيحسين صادق طريخ حاجم7292722215004015

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيصادق عباس محمد بخيت7302722215004017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء600.0085.71ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعبدالحسن فالح حسن جواد7312722215004021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعبدالرحمن ميري رحمان حمزه7322722215004023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمرتضى عبدالرحمن عبدالنبي ثامر7332722215004042

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمهيمن محمود سلمان جاسم7342722215004046

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء430.0061.43ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيميمون محمد شمخي عناد7352722215004047

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء447.0063.86ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيوعدهللا جاسب عبدالكاظم جاسم7362722215004048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0071.00ثانوية التفاؤل المختلطةادبيباقر علي عناد سلمان7372722217001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء501.0071.57ثانوية التفاؤل المختلطةادبيحسين كريم عبداالمير جيثوم7382722217001008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعلي احمد عباس عناد7392722217001013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعلي طارق جاسم عناد7402722217001015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0077.71ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعلي قاسم كاظم زغير7412722217001016

كلية القانون/جامعة كربالء613.0087.57ثانوية التفاؤل المختلطةادبيغفار ناصر حسين طاهر7422722217001019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء550.0078.57ثانوية التفاؤل المختلطةادبيفالح حسن علي بداري7432722217001020

كلية القانون/جامعة كربالء563.0080.43ثانوية التفاؤل المختلطةادبيقاسم محمد احمد محمد7442722217001021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71ثانوية التفاؤل المختلطةادبيكرار حليم حميد عمران7452722217001022

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية التفاؤل المختلطةادبيكرار حيدر علي بداري7462722217001023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29ثانوية التفاؤل المختلطةادبيمصطفى رائد اركان محمد7472722217001027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء527.0075.29ثانوية التفاؤل المختلطةادبيمنتظر اياد مرزه عيسى7482722217001028

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية491.0070.14ثانوية التفاؤل المختلطةادبيياسر رزاق جالب علوان7492722217001030

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل495.0070.71الخارجيونادبياحمد عبد السالم حمزة مجدي7502722218001013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0071.86الخارجيونادبيحيدر حسين رحيم جاسم7512722218001080

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00الخارجيونادبيذو الفقار توفيق نعمه جاسم7522722218001099

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية477.0068.14الخارجيونادبيكرار حسن عبد االمير محسن7532722218001217

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء429.0061.29الخارجيونادبيمحمد امين عالء احمد زويز7542722218001245

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى492.0070.29الخارجيونادبيمرتضى مازن محمد شريف عبد الواحد7552722218001286

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523.0074.71ثانوية المنار للبناتادبيايمان عبدالكريم كامل عطيه7562722222001006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء519.0074.14ثانوية المنار للبناتادبيايه عقيل عبدالرضا جبر7572722222001007

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29ثانوية المنار للبناتادبيبرقاء نبيل عالوي محمد7582722222001008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء609.0087.00ثانوية المنار للبناتادبيبنين داود سلمان عبود7592722222001011

كلية اآلداب/جامعة بابل467.0066.71ثانوية المنار للبناتادبيبنين مثال حمودي عبدالرسول7602722222001013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء584.0083.43ثانوية المنار للبناتادبيتبارك محسن شريف عبود7612722222001015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار448.0064.00ثانوية المنار للبناتادبيتقوى حسين عالوي ماجد7622722222001016

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86ثانوية المنار للبناتادبيحوراء عبدالحسين عبود سهيل7632722222001018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29ثانوية المنار للبناتادبيحوراء علي طالب عيسى7642722222001019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء536.0076.57ثانوية المنار للبناتادبيخديجه حسين موسى اسماعيل7652722222001020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0071.86ثانوية المنار للبناتادبيرسل ضياء عبد خادم7662722222001022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء560.0080.00ثانوية المنار للبناتادبيرسل ياس خضير ياسر7672722222001023

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء463.0066.14ثانوية المنار للبناتادبيرغد علي حسين علي7682722222001024

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء423.0060.43ثانوية المنار للبناتادبيريام لؤي رحمان جابر7692722222001028

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية483.0069.00ثانوية المنار للبناتادبيزهراء حسين عبدعلي عبداالمير7702722222001030

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية477.0068.14ثانوية المنار للبناتادبيزهراء حسين هاشم منصور7712722222001032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء529.0075.57ثانوية المنار للبناتادبيزهراء عباس محمد شحاذه7722722222001034

كلية القانون/جامعة كربالء571.0081.57ثانوية المنار للبناتادبيزهراء فاضل عباس محمد7732722222001036

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء432.0061.71ثانوية المنار للبناتادبيزهراء لطيف جميل علي7742722222001039

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية المنار للبناتادبيزهراء نصير رشيد معيوف7752722222001042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء612.0087.43ثانوية المنار للبناتادبيزينب رزاق عباس علي7762722222001044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء523.0074.71ثانوية المنار للبناتادبيزينب محمد صاحب عاجل7772722222001050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86ثانوية المنار للبناتادبيزينب ناصر حسين عبود7782722222001053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء595.0085.00ثانوية المنار للبناتادبيساره حسين سوعان جبر7792722222001055
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0070.00ثانوية المنار للبناتادبيساره محمد حميد رمضان7802722222001056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0071.14ثانوية المنار للبناتادبيسبأ سعيد موسى هيال7812722222001057

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء466.0066.57ثانوية المنار للبناتادبيشهالء عبدالرضا قادر هليل7822722222001059

كلية القانون/جامعة كربالء574.0082.00ثانوية المنار للبناتادبيطيبة سالم مطير علي7832722222001061

كلية اآلداب/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية المنار للبناتادبيعلياء جاسم عبدالرضا جاسم7842722222001062

كلية اآلداب/جامعة بابل451.0064.43ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه احمد قاسم عمران7852722222001065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526.0075.14ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه حامد رضيوي رحيم7862722222001066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0063.43ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه عبدالحسين شاكر داخل7872722222001069

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء617.0088.14ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه غيث سعدي محمد علي7882722222001071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0071.00ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه فاضل بخيت علي7892722222001072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء574.0082.00ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه محمد حسين علي حسين7902722222001073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء525.0075.00ثانوية المنار للبناتادبيقدس عماد طعيمه شمخي7912722222001076

كلية اآلداب/جامعة ذي قار504.0072.00ثانوية المنار للبناتادبيليالي حسن جعفر ثامر7922722222001078

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء420.0060.00ثانوية المنار للبناتادبيمريم رعد سعد عبدهللا7932722222001080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518.0074.00ثانوية المنار للبناتادبيميساء يوسف حسان راضي7942722222001084

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء444.0063.43ثانوية المنار للبناتادبينرجس حقي اسماعيل كريم7952722222001087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29ثانوية المنار للبناتادبينور علي جعفر جوده7962722222001089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء553.0079.00ثانوية المنار للبناتادبيهبه حيدر عبدالزهره رشيد7972722222001090

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية المنار للبناتادبيوداد حمد جاسم محمد7982722222001092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء572.0081.71ثانوية الحضر للبناتادبيأيه كنعان حميد عبيد7992722222002002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء529.0075.57ثانوية الحضر للبناتادبياثمار فاضل غانم مرهج8002722222002003

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43ثانوية الحضر للبناتادبياحالم قاسم راجي محمد8012722222002004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0074.86ثانوية الحضر للبناتادبياديان مسلم حسين لفته8022722222002006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0068.86ثانوية الحضر للبناتادبيافراح عبد الرحمن هنين كريم8032722222002009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0070.71ثانوية الحضر للبناتادبيام البنين نوري علي محسن8042722222002010

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86ثانوية الحضر للبناتادبيايات قاسم عبد حمود8052722222002012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء594.0084.86ثانوية الحضر للبناتادبيبسمه حميد عبد الرضا امين8062722222002015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29ثانوية الحضر للبناتادبيبنين عبيد غافل سوادي8072722222002016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0074.86ثانوية الحضر للبناتادبيبنين محمد عبد الرضا امين8082722222002018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537.0076.71ثانوية الحضر للبناتادبيتبارك ابراهيم كاظم عباس8092722222002019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0071.43ثانوية الحضر للبناتادبيجنان سعد مهدي حسن8102722222002020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء534.0076.29ثانوية الحضر للبناتادبيحوراء فوزي سعد حسن8112722222002024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516.0073.71ثانوية الحضر للبناتادبيدعاء محسن هنداوي عبيد8122722222002027

كلية القانون/جامعة كربالء608.0086.86ثانوية الحضر للبناتادبيرقيه صابر مالك شباط8132722222002031

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29ثانوية الحضر للبناتادبيرواء ناجح ارياح كاظم8142722222002032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0070.71ثانوية الحضر للبناتادبيزهراء ازهر حمود شناوه8152722222002033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء626.0089.43ثانوية الحضر للبناتادبيزهراء حميد عبد زيد حمد8162722222002034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0072.71ثانوية الحضر للبناتادبيزهراء عبد األمير يحيى جواد8172722222002035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء589.0084.14ثانوية الحضر للبناتادبيسكنه وحيد اسماعيل صادق8182722222002042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0070.86ثانوية الحضر للبناتادبيسندس راسم ارحيم سمير8192722222002043

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء462.0066.00ثانوية الحضر للبناتادبيفاطمه حيدر حسين غاوي8202722222002044
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0078.00ثانوية الحضر للبناتادبيفاطمه طاهر فاهم حسين8212722222002046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء512.0073.14ثانوية الحضر للبناتادبيفاطمه عزيز كريم صالح8222722222002047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0067.43ثانوية الحضر للبناتادبيفيحاء جعفر وادي عبدعلي8232722222002049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء545.0077.86ثانوية الحضر للبناتادبيقبس كرار موسى شناوه8242722222002050

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء480.0068.57ثانوية الحضر للبناتادبيمنار ضاري مكي علي8252722222002053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء547.0078.14ثانوية الحضر للبناتادبيمها حامد متعب عكله8262722222002054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501.0071.57ثانوية الحضر للبناتادبينرجس نصير هادي صالح8272722222002055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516.0073.71ثانوية الحضر للبناتادبينور الهدى كفاح حسن محمد8282722222002056

كلية التربية األساسية/جامعة بابل539.0077.00ثانوية الحضر للبناتادبينورالهدى علي ثابت مكي8292722222002057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0068.00ثانوية الحضر للبناتادبيهاشميه عبدالجبار هنين عطيه8302722222002058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0065.29ثانوية الحضر للبناتادبيهبة حيدر عبد هادي8312722222002059

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14ثانوية الحضر للبناتادبياسراء فرهود متعب عبيد8322722222002060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0070.57اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيأيات علي عبد الحسين حرب8332722222003001

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء425.0060.71اعدادية ماريا القبطية للبناتادبياسراء احسان مردان عبود8342722222003002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0073.43اعدادية ماريا القبطية للبناتادبياسماء علي غازي محمد8352722222003005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء511.0073.00اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيافراح عبدعلي خشان مشلوخ8362722222003006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء569.0081.29اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيايمان ناجح محسون حربي8372722222003008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيبنين رسول عيسى جبار8382722222003010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء621.0088.71اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيبنين عبد المهدي كاظم رهيف8392722222003011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء614.0087.71اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيتبارك محمد قاسم محي8402722222003013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء525.0075.00اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيحنان عامر حمزه عبود8412722222003015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0067.71اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيحنين ناجح مجبل عبيد8422722222003017

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء431.0061.57اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيحوراء ناجح كاظم شدهان8432722222003018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية388.0055.43اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيرفل ثامر صاحب كاظم8442722222003021

كلية القانون/جامعة كربالء602.0086.00اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيرقيه جواد جاسم حمادي8452722222003022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0072.86اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيرقيه عقيد هادي صدام8462722222003023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزهراء ميثم عبد الوهاب عبد الحسين8472722222003027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء553.0079.00اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيصابرين كريم سرحان رجا8482722222003032

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء466.0066.57اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيغدير علي عطيه ردام8492722222003033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء566.0080.86اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيفاطمه ظاهر محيسن عباس8502722222003036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540.0077.14اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيكوثر امجد رزاق وهاب8512722222003040

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيكوثر صادق عبادي عبد الحسين8522722222003041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء508.0072.57اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيمروه علي جبار عباس8532722222003042

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء442.0063.14اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيمريم حيدر مجلي عبد النبي8542722222003043

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيمريم غانم شنيف عجيل8552722222003044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء555.0079.29اعدادية ماريا القبطية للبناتادبينور الهدى حسن عباس هجار8562722222003049

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية ماريا القبطية للبناتادبينور هادي عبد االمير حسين8572722222003050

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيورود قيس حكمه عباس8582722222003054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيبتول جابر مرزك عبد8592722222004007

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء450.0064.29اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيبنين صالح حسن عبود8602722222004010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيجنات حيدر خليف سوادي8612722222004011
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء457.0065.29اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيحوراء رياح ابراهيم حبيب8622722222004013

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيحوراء عبد الحسين فضاله صالح8632722222004014

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء476.0068.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيرقيه مدلول تركي شاكر8642722222004018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء629.0089.86اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيرويده صباح حبيب حسين8652722222004019

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيزمن امر ابراهيم عبد الهادي8662722222004020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء604.0086.29اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيزهراء حسين عبدهللا رباط8672722222004021

كلية القانون/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيزهراء خالد مهدي جبر8682722222004022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء573.0081.86اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيزهراء عبدهللا هادي جعفر8692722222004026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيزهراء هيثم خليل هادي8702722222004027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0073.29اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيزينب عبد الكاظم فرحان حسن8712722222004028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء556.0079.43اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيزينب عبداالمير عناد حطحوط8722722222004029

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء446.0063.71اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيزينب مالك خنياب عزوز8732722222004030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء533.0076.14اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيساره هادي حلبوص كاظم8742722222004034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيسدى فريق عبدهللا كاطع8752722222004035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء502.0071.71اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيعال جاسم محمد خضير8762722222004037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيفاطمه عبيد فرحان علوان8772722222004039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيفاطمه علي صيهود نعمه8782722222004040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0074.86اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيفيحاء فاضل عبد محمد8792722222004042

كلية القانون/جامعة كربالء595.0085.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيكوثر حسين تركي شاكر8802722222004043

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبينبأ حيدر محمد جبر8812722222004045

كلية القانون/جامعة كربالء650.0092.86اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبينبأ هادي عباس مخيف8822722222004047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0081.14اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبينرجس حسين حميد محمدعلي8832722222004048

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبينسرين خضير شهيد عفلوك8842722222004049

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء471.0067.29اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبينور رسول عبداالمير حسن8852722222004051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيونام عبد الكاظم صاحب محمد8862722222004055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512.0073.14ثانوية الرقيم للبناتادبيايات سالم وحيد عجيل8872722222005003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497.0071.00ثانوية الرقيم للبناتادبيايات محمد ابراهيم عيسى8882722222005004

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء467.0066.71ثانوية الرقيم للبناتادبيزهراء مالك علي جواد8892722222005011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء520.0074.29ثانوية الرقيم للبناتادبيزهراء ياس شاكر عليوي8902722222005013

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية الرقيم للبناتادبيزينب رزاق اكعيم خاجي8912722222005015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14ثانوية الرقيم للبناتادبيزينب سلمان عطيه رحيم8922722222005017

كلية اللغات/جامعة الكوفة554.0079.14ثانوية الرقيم للبناتادبيسراب جابر عبد الزهره كريم8932722222005018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء525.0075.00ثانوية الرقيم للبناتادبيغدير جبار رحمان محسن8942722222005021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء527.0075.29ثانوية الرقيم للبناتادبيمريم مهدي صاحب عليوي8952722222005023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0072.86ثانوية الرقيم للبناتادبيميسلون عبد الزهره ذياب عجمي8962722222005024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء542.0077.43ثانوية الرقيم للبناتادبينبأ مهدي صاحب عبدعون8972722222005025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0070.14اعدادية السرور للبناتادبيحنان عدنان عبد جبار8982722222006003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519.0074.14اعدادية السرور للبناتادبيزهراء صالح كاظم هاشم8992722222006005

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء430.0061.43اعدادية السرور للبناتادبيزهراء عبدالجبار داخل هتيمي9002722222006006

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية السرور للبناتادبيزينب كاظم هالل ماشي9012722222006012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0071.29اعدادية السرور للبناتادبيزينب محسن محسر فتين9022722222006013
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0060.29اعدادية السرور للبناتادبيسجى محمد حسن حسين9032722222006015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية السرور للبناتادبيفاطمه باسم نذير بيري9042722222006018

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء426.0060.86اعدادية السرور للبناتادبيمريم قاسم نجم عبود9052722222006024

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء431.0061.57اعدادية الخالدات للبناتادبيتبارك عبدالرزاق فليح حسن9062722222007013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء635.0090.71اعدادية الخالدات للبناتادبيحوراء علي جاسم محمد9072722222007016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء545.0077.86اعدادية الخالدات للبناتادبيخديجه حسين موسى عبدهللا9082722222007017

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء452.0064.57اعدادية الخالدات للبناتادبيرقيه حيدر عواد جبار9092722222007021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء591.0084.43اعدادية الخالدات للبناتادبيرقيه رعد عباس حبيب9102722222007022

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية الخالدات للبناتادبيرقيه عصام عاجل هاشم9112722222007023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0074.43اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء ابراهيم خليل حسن9122722222007024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507.0072.43اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء صباح سلمان مهدي9132722222007027

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء444.0063.43اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء عمران موسى محسن9142722222007029

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء474.0067.71اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء محمد جعفر شناوه9152722222007030

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء459.0065.57اعدادية الخالدات للبناتادبيزينب ماجد جواد كاظم9162722222007034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء568.0081.14اعدادية الخالدات للبناتادبيزينه فيصل غازي عبد9172722222007035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء570.0081.43اعدادية الخالدات للبناتادبيساره داخل وادي عبدعون9182722222007036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0071.29اعدادية الخالدات للبناتادبيسهام حاتم عبدهللا عبدعلي9192722222007038

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية الخالدات للبناتادبيشكران محمد كريم عبدهللا9202722222007039

كلية القانون/جامعة كربالء594.0084.86اعدادية الخالدات للبناتادبيشهد محمد هتلر ناجي9212722222007040

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء453.0064.71اعدادية الخالدات للبناتادبيطيبه احمد قوجان خالف9222722222007041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء533.0076.14اعدادية الخالدات للبناتادبيعلياء عالء رحيم عطيه9232722222007043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء630.0090.00اعدادية الخالدات للبناتادبيفاطمه عباس عبدالكاظم عباس9242722222007048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0077.57اعدادية الخالدات للبناتادبيفاطمه عزيز جواد كاظم9252722222007049

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء459.0065.57اعدادية الخالدات للبناتادبيمريم ياسر هادي معيدي9262722222007054

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين558.0079.71اعدادية الخالدات للبناتادبيمينه سماح محمدمهدي جابر9272722222007055

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء464.0066.29اعدادية الخالدات للبناتادبينبأ بهاء عبدالرضا عبدالرحيم9282722222007056

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء596.0085.14اعدادية الخالدات للبناتادبينبأ عدنان سعدون جعفر9292722222007057

كلية القانون/جامعة كربالء618.0088.29اعدادية الخالدات للبناتادبينرجس نجم عبدالزهره حسن9302722222007059

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء446.0063.71اعدادية الخالدات للبناتادبينور حيدر هادي موسى9312722222007060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء540.0077.14اعدادية الخالدات للبناتادبينور محمد عدنان عبدالحسين9322722222007061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء590.0084.29اعدادية الخالدات للبناتادبينورالهدى نجم عبد ظاهر9332722222007063

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء468.0066.86اعدادية الخالدات للبناتادبيهبه هارون تركي عطيه9342722222007065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء552.0078.86اعدادية الخالدات للبناتادبيهدى سعد رزاق حسين9352722222007066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء521.0074.43اعدادية الخالدات للبناتادبيهدى هاني محمد جاسم9362722222007067

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء661.0094.43للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبياالء حيدر نجم عبدهللا9372722222008004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء537.0076.71للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيانوار نوار جبار غضوب9382722222008005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء601.0085.86للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيايه عباس فيصل فليح9392722222008007

كلية القانون/جامعة كربالء561.0080.14للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيايه ناجي نعيم جعاز9402722222008008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516.0073.71للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيبنين باسم محسن محمد9412722222008009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540.0077.14للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيبنين رزاق مطشر محسن9422722222008010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء603.0086.14للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيبنين عبد الكاظم حسن محمد9432722222008011
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء601.0085.86للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيتقى صباح كريم ذهيب9442722222008014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0073.29للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيجنات نعيم محمد كاظم9452722222008016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيحنان حسن سلمان شاكر9462722222008018

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء479.0068.43للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيدالل عبد الزهره حمزه صياح9472722222008023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء570.0081.43للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيزهراء احمد كاظم شالل9482722222008029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء566.0080.86للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيزهراء حسين مربط حاتم9492722222008031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537.0076.71للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيزهراء خيرهللا عويد مكي9502722222008032

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء461.0065.86للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيزهراء رائد جبوري حسين9512722222008033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء523.0074.71للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيزهراء صباح عبد جبار9522722222008035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء598.0085.43للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيزهراء عبود كاظم عليوي9532722222008036

كلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0062.57للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيزهراء عدي شاكر هريود9542722222008037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء561.0080.14للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيزهراء ميثم يوسف عبدنور9552722222008038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0067.14للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيشمس جاسم احمد جويد9562722222008042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء618.0088.29للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيضحى رعد شهاب حسين9572722222008043

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء461.0065.86للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيعذراء جبار عبدهللا علي9582722222008044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0071.86للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيعذراء عذاب فرحان محير9592722222008045

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيعال سعيد عتوي صبح9602722222008046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0073.43للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيغدير مردان تايه عبيد9612722222008047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0071.14للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيغفران حيدر عباس علي9622722222008048

كلية القانون/جامعة كربالء571.0081.57للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيفاطمه احمد اموري عبد9632722222008049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء536.0076.57للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبينبأ صباح عايز حسين9642722222008053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء568.0081.14للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبينور الهدى حسين علي تومان9652722222008055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء559.0079.86للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبينور الهدى مشتاق طالب مجيد9662722222008056

كلية اآلداب/جامعة الكوفة455.0065.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبينور عباس محمد سيد جوده9672722222008057

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء616.0088.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيهاجر علي لفته عطيه9682722222008058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء533.0076.14للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيهبه جابر عبد الكاظم راضي9692722222008060

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبييقين فتوش حمود جبر9702722222008061

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل424.0060.57ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتادبياسراء سعيد فرحان موسى9712722222009001

كلية القانون/جامعة كربالء572.0081.71ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتادبيايناس ضرغام الزم نعمه9722722222009002

كلية القانون/جامعة كربالء616.0088.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتادبيحوراء جابر كاظم عبد الحسن9732722222009003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء551.0078.71ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتادبيحوراء عامر حسين نور9742722222009004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل502.0071.71ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتادبيداليا جاسم حسن شميط9752722222009005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0067.57ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتادبيرقيه رائد خلف محمد9762722222009007

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء467.0066.71ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتادبيزهراء علي عبد الحمزه حسن9772722222009009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتادبيسارة صفاء علي رفيش9782722222009010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء615.0087.86ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتادبيسجى احمد جاسم عباده9792722222009013

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتادبيسجى سالم عبد شراد9802722222009014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء618.0088.29ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتادبيسجى عباس فاضل عباس9812722222009015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء623.0089.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتادبيعذراء عادل هادي حسين9822722222009018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل475.0067.86ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتادبيعلياء محمد عكروك اسحاك9832722222009021

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء451.0064.43ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتادبيعهد ستار جبار زغير9842722222009022

189 من 24صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كربالء 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء471.0067.29اعدادية ام عمارة للبناتادبياخالص عباس سلمان عبود9852722222010001

كلية اآلداب/جامعة بابل462.0066.00اعدادية ام عمارة للبناتادبيبنين حيدر عبدعلي حنظل9862722222010008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0073.43اعدادية ام عمارة للبناتادبيبنين هادي كاظم جاسم9872722222010011

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء462.0066.00اعدادية ام عمارة للبناتادبيحنين طارق عبد الحسين جاسم9882722222010014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية ام عمارة للبناتادبيدعاء عقيل عبود هادي9892722222010019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523.0074.71اعدادية ام عمارة للبناتادبيرسل كفاح حسن عبود9902722222010021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء522.0074.57اعدادية ام عمارة للبناتادبيزهراء احمد عبد االمير حسوني9912722222010024

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء439.0062.71اعدادية ام عمارة للبناتادبيزهراء طه ياسين عبد9922722222010027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل440.0062.86اعدادية ام عمارة للبناتادبيزهراء عبدالحسين علوان عبود9932722222010028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0070.57اعدادية ام عمارة للبناتادبيزهراء علي عبدالحسين كاظم9942722222010029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء613.0087.57اعدادية ام عمارة للبناتادبيزهراء غازي جهاد محمد9952722222010030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية ام عمارة للبناتادبيزينب عبدالحسين صاحب اكويز9962722222010032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء602.0086.00اعدادية ام عمارة للبناتادبيسارة عمران رشيد غاوي9972722222010034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء586.0083.71اعدادية ام عمارة للبناتادبيسكينه صاحب عبدالحسين خاجي9982722222010035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل505.0072.14اعدادية ام عمارة للبناتادبيشهد حمزه جبار شالل9992722222010036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0074.86اعدادية ام عمارة للبناتادبيغدير علي عبيد مخيف10002722222010041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43اعدادية ام عمارة للبناتادبيغفران علي كاظم ناصر10012722222010042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518.0074.00اعدادية ام عمارة للبناتادبيفاطمه ربيع احمد عوده10022722222010044

كلية القانون/جامعة كربالء561.0080.14اعدادية ام عمارة للبناتادبيفاطمه صفاء محمد حسن عبد المنعم10032722222010045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497.0071.00اعدادية ام عمارة للبناتادبيفاطمه قاسم عبدالرحيم حسين10042722222010046

كلية اللغات/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية ام عمارة للبناتادبيكوثر هيثم عدنان عبد10052722222010048

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء439.0062.71اعدادية ام عمارة للبناتادبيمريم عامر عبيد عزال10062722222010050

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية ام عمارة للبناتادبيملك عادل محمدعلي كاظم10072722222010051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية ام عمارة للبناتادبينبأ محمدعلي رحيم ناجي10082722222010052

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية ام عمارة للبناتادبينبأ نجم عبدهللا جواد10092722222010053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية ام عمارة للبناتادبينرجس حامد علي شراد10102722222010054

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية ام عمارة للبناتادبينغم حيدر فاضل حبيب10112722222010055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0073.29اعدادية ام عمارة للبناتادبينورالهدى هيثم عدنان عبد10122722222010056

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة431.0061.57اعدادية الواحة الخضراءادبيبتول محمد حسن علي10132722222011002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية الواحة الخضراءادبيبنين عباس عثمان مالطالب10142722222011004

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية الواحة الخضراءادبيبنين عبد الزهره كاظم علي10152722222011005

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية الواحة الخضراءادبيتقى محمد صالح مهدي10162722222011007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء657.0093.86اعدادية الواحة الخضراءادبيحوراء احسان علي حسين10172722222011008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0069.71اعدادية الواحة الخضراءادبيحوراء حسين علي حسون10182722222011009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية الواحة الخضراءادبيحوراء فاضل عليوي عيدان10192722222011010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29اعدادية الواحة الخضراءادبيرسل محسن تقي عطيه10202722222011014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية الواحة الخضراءادبيرقيه حيدر حمزه حمود10212722222011015

كلية القانون/جامعة كربالء556.0079.43اعدادية الواحة الخضراءادبيزهراء عبير طامي حمد10222722222011018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء600.0085.71اعدادية الواحة الخضراءادبيزهراء فاضل محسن فرحان10232722222011019

كلية اللغات/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية الواحة الخضراءادبيزهراء فتيخان حواش عبد النبي10242722222011020

كلية القانون/جامعة كربالء570.0081.43اعدادية الواحة الخضراءادبيعذراء مؤيد عباس عبد المهدي10252722222011026
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء644.0092.00اعدادية الواحة الخضراءادبيفاطمه برير حسين عباس10262722222011029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء611.0087.29اعدادية الواحة الخضراءادبيفاطمه عباس فضال بندر10272722222011030

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء433.0061.86اعدادية الواحة الخضراءادبيلقاء قهار معيوف عباس10282722222011033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية الواحة الخضراءادبيمريم حسن علي حسين10292722222011034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء636.0090.86اعدادية الواحة الخضراءادبينور مناضل جاسم كاظم10302722222011035

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء452.0064.57اعدادية الواحة الخضراءادبينوره عدي علي عباس10312722222011036

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية468.0066.86اعدادية الواحة الخضراءادبيهدى باسم محمد حميد10322722222011038

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء426.0060.86اعدادية الواحة الخضراءادبيوديان عاصف وهب سطاي10332722222011040

كلية اللغات/جامعة الكوفة459.0065.57ثانوية سيف الحق للبناتادبيأنتظار مالك عبد نور حسن10342722222012001

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء508.0072.57ثانوية سيف الحق للبناتادبيآيه علي هادي محسن10352722222012002

كلية القانون/جامعة كربالء578.0082.57ثانوية سيف الحق للبناتادبيايمان يونس مهدي عمران10362722222012004

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية469.0067.00ثانوية سيف الحق للبناتادبيتبارك صبري موات ونان10372722222012006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0083.00ثانوية سيف الحق للبناتادبيتبارك محمد خضير جاسم10382722222012007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء625.0089.29ثانوية سيف الحق للبناتادبيحنين علي طالب عبيد10392722222012009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0068.29ثانوية سيف الحق للبناتادبيخلود علي حسن علي10402722222012012

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء461.0065.86ثانوية سيف الحق للبناتادبيدنيا حمود عبيس حسين10412722222012013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86ثانوية سيف الحق للبناتادبيرسل حيدر راضي جدوع10422722222012014

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء462.0066.00ثانوية سيف الحق للبناتادبيزهراء علي حسين حمزه10432722222012020

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء475.0067.86ثانوية سيف الحق للبناتادبيزينب حسين عوج عجه10442722222012022

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء472.0067.43ثانوية سيف الحق للبناتادبيزينه علي شمران حميد10452722222012023

كلية اللغات/جامعة الكوفة466.0066.57ثانوية سيف الحق للبناتادبيغدير حسين هايس خضير10462722222012028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0074.43ثانوية سيف الحق للبناتادبيفاطمه عبد الزهره فليح حسن10472722222012030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء611.0087.29ثانوية سيف الحق للبناتادبيفاطمه محمد سعدون زنوح10482722222012031

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء486.0069.43ثانوية سيف الحق للبناتادبيمريم فرات صاحب درويش10492722222012034

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء460.0065.71ثانوية سيف الحق للبناتادبيمريم محمد جاسم محمد10502722222012035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57ثانوية سيف الحق للبناتادبيناديه حسن علي رجا10512722222012038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء547.0078.14ثانوية سيف الحق للبناتادبيندى احمد محمد جعيد10522722222012040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء520.0074.29ثانوية سيف الحق للبناتادبينور فالح حسن عبد الرضا10532722222012042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0066.14ثانوية سيف الحق للبناتادبيهاجر سعد عبد الزهره عبدالحسين10542722222012044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537.0076.71ثانوية سيف الحق للبناتادبيهبه صبيح عبدهللا علي10552722222012045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء577.0082.43ثانوية سيف الحق للبناتادبيهبه محسن هويدي محمد10562722222012046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518.0074.00ثانوية سيف الحق للبناتادبيهدى حسين حمزه حسن10572722222012047

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86ثانوية الرضوان للبناتادبياسراء ثامر عبداالمير حسن10582722222013002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء632.0090.29ثانوية الرضوان للبناتادبياالء ستار جابر حسين10592722222013003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0070.86ثانوية الرضوان للبناتادبيام البنين قاسم عبداالمير ناصر10602722222013004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء601.0085.86ثانوية الرضوان للبناتادبيتبارك جواد نعمه كاظم10612722222013006

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0067.86ثانوية الرضوان للبناتادبيحوراء حيدر محمد رضا كاظم10622722222013009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء553.0079.00ثانوية الرضوان للبناتادبيرسل علي جواد كاظم10632722222013013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0071.86ثانوية الرضوان للبناتادبيرقيه باسم رشيد عباس10642722222013014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء607.0086.71ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء احمد عبيده جاسم10652722222013015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء ثامر عبداالمير حسن10662722222013016
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506.0072.29ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء حيدر هادي نعمه10672722222013018

كلية اللغات/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء شعالن عبد الحسن حبيب10682722222013019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء محمد حسن كاظم10692722222013021

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء نجم عبد محسن10702722222013023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء586.0083.71ثانوية الرضوان للبناتادبيزينب زهير حسن علي10712722222013025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء536.0076.57ثانوية الرضوان للبناتادبيسجى حيدر سلمان موسى10722722222013029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء561.0080.14ثانوية الرضوان للبناتادبيشهد رضا جبر محيسن10732722222013031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29ثانوية الرضوان للبناتادبيفاطمة مجيد نعيم كاظم10742722222013034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86ثانوية الرضوان للبناتادبيفاطمه حمزه حسن خضير10752722222013035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء538.0076.86ثانوية الرضوان للبناتادبيمريم ضياء نجم عبد10762722222013041

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء455.0065.00ثانوية الرضوان للبناتادبينوار جواد كاظم مزهر10772722222013044

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء441.0063.00ثانوية الرضوان للبناتادبينور موفق عبداالمير علي10782722222013046

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء479.0068.43اعدادية بغداد للبناتادبيأيناس طالب جبر عطيه10792722222014004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء421.0060.14اعدادية بغداد للبناتادبيآيه رائد سكر زهراو10802722222014006

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء450.0064.29اعدادية بغداد للبناتادبيازهار علي هالل راضي10812722222014007

كلية القانون/جامعة كربالء586.0083.71اعدادية بغداد للبناتادبيبان عدنان موسى حسن10822722222014011

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء434.0062.00اعدادية بغداد للبناتادبيبنين فاضل عبد جاسم10832722222014012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء532.0076.00اعدادية بغداد للبناتادبيدينا حبيب مراد رباط10842722222014020

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء481.0068.71اعدادية بغداد للبناتادبيرونق ميثم ابراهيم علي10852722222014023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء529.0075.57اعدادية بغداد للبناتادبيريهام وسام فنطيل موجد10862722222014024

كلية اللغات/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء حسين محمد عبود10872722222014026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء541.0077.29اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء رزاق عبيد علي10882722222014027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء عمار عبدالسالم نعمه10892722222014030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء504.0072.00اعدادية بغداد للبناتادبيزينب احمد كاظم نايف10902722222014031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء528.0075.43اعدادية بغداد للبناتادبيزينب منعم محمد ناجي10912722222014035

كلية اللغات/جامعة الكوفة531.0075.86اعدادية بغداد للبناتادبيسجى هادي شهيد عيسى10922722222014039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494.0070.57اعدادية بغداد للبناتادبيسكينه باسم محمد علي متعب10932722222014040

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء472.0067.43اعدادية بغداد للبناتادبيشهد يعقوب عوده يعكوب10942722222014044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513.0073.29اعدادية بغداد للبناتادبيطيبه عباس طاهر عبود10952722222014045

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية بغداد للبناتادبيطيبه وليد عبد الزهره ابراهيم10962722222014046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء522.0074.57اعدادية بغداد للبناتادبيعطاء فرحان حسن عبادي10972722222014048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء530.0075.71اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه اسعد شعواط حاجم10982722222014050

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء469.0067.00اعدادية بغداد للبناتادبيكوثر سجاد حسون عبيد10992722222014052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515.0073.57اعدادية بغداد للبناتادبيمريم عبدالحسين جبار طراد11002722222014053

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء429.0061.29اعدادية بغداد للبناتادبينور الزهراء عالء عبدالحسن طويب11012722222014055

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء658.0094.00اعدادية بغداد للبناتادبينور يوسف عناد عبد11022722222014058

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء630.0090.00اعدادية القوارير للبناتادبياساور تحسين علي حسين11032722222015001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0072.29اعدادية القوارير للبناتادبيبنين حمزه علي عبد الرضا11042722222015004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513.0073.29اعدادية القوارير للبناتادبيتقى خالد عباس عبد11052722222015005

كلية االعالم/الجامعة العراقية512.0073.14اعدادية القوارير للبناتادبيزهراء صباح حسين عبدهللا11062722222015007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء624.0089.14اعدادية القوارير للبناتادبيزهراء علي عبداالمير جعفر11072722222015009
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء597.0085.29اعدادية القوارير للبناتادبيزينب جاسم محمد جاسم11082722222015010

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية القوارير للبناتادبيزينه جواد كاظم جذيع11092722222015011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية القوارير للبناتادبيسوسن عبدالهادي شمران عجيل11102722222015014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء511.0073.00اعدادية القوارير للبناتادبيطيبه مؤيد قاسم خليل11112722222015017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511.0073.00اعدادية القوارير للبناتادبيفاطمه يوسف هاتف كريم11122722222015020

كلية االعالم/جامعة ذي قار457.0065.29اعدادية القوارير للبناتادبيقبس عباس حسين خليل11132722222015021

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء433.0061.86اعدادية القوارير للبناتادبيكوثر كاظم يوسف محمد11142722222015024

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء466.0066.57اعدادية القوارير للبناتادبيمنار عاشور راشد جسام11152722222015025

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء462.0066.00اعدادية القوارير للبناتادبينبأ مثنى كامل حسين11162722222015026

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء452.0064.57اعدادية القوارير للبناتادبينور حسن خضير عباس11172722222015029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء545.0077.86اعدادية القوارير للبناتادبينور صالح رشيد عباس11182722222015030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء502.0071.71اعدادية القوارير للبناتادبيهاجر حميد حسين حبيب11192722222015031

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء476.0068.00اعدادية القوارير للبناتادبيهبه عماد كاظم عبد11202722222015033

كلية القانون/جامعة كربالء555.0079.29ثانوية السلوى للبناتادبيايمان شاكر عبدهللا ساجت11212722222016002

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء471.0067.29ثانوية السلوى للبناتادبيبنين ضياء شعالن متعب11222722222016004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل426.0060.86ثانوية السلوى للبناتادبيتبارك جبار مهدي علي11232722222016005

كلية القانون/جامعة كربالء567.0081.00ثانوية السلوى للبناتادبيدعاء هاشم محمد حمود11242722222016007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية السلوى للبناتادبيرسل حسن جويد محمد11252722222016009

كلية القانون/جامعة كربالء559.0079.86ثانوية السلوى للبناتادبيرقيه علي كاظم مهدي11262722222016011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0072.29ثانوية السلوى للبناتادبيزهراء كاظم هادي كاظم11272722222016014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0071.86ثانوية السلوى للبناتادبيزينب شمخي جبر زيدان11282722222016016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء640.0091.43ثانوية السلوى للبناتادبيسفر علي عبود راشد11292722222016018

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء473.0067.57ثانوية السلوى للبناتادبيشهد منتصر علي دهروب11302722222016019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00ثانوية السلوى للبناتادبيشهالء حسن هادي عبداالمير11312722222016020

كلية القانون/جامعة كربالء574.0082.00ثانوية السلوى للبناتادبيعال عباس جاسم عبد11322722222016022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519.0074.14ثانوية السلوى للبناتادبيفاطمه محمد عبدالغفار عدنان11332722222016024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء573.0081.86ثانوية السلوى للبناتادبيمريم مسلم مالك بعير11342722222016025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء621.0088.71ثانوية السلوى للبناتادبيمالك ظافر عبد الحميد عبد الزهره11352722222016026

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57ثانوية السلوى للبناتادبينور محمد مهدي حسين11362722222016028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء530.0075.71ثانوية الرفل للبناتادبيآمنه مهدي صالح هادي11372722222017004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540.0077.14ثانوية الرفل للبناتادبيبنين محمد حسن شياع11382722222017005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء550.0078.57ثانوية الرفل للبناتادبيتبارك حيدر عوده عيدان11392722222017006

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء476.0068.00ثانوية الرفل للبناتادبيرواء حاتم احمد عبد11402722222017009

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86ثانوية الرفل للبناتادبيزينب عذاب لهمود خضير11412722222017010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء508.0072.57ثانوية الرفل للبناتادبيفاطمه جبار عليوي عباس11422722222017012

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية الرفل للبناتادبيفاطمة ظاهر عبدهللا عوده11432722222017014

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86ثانوية الرفل للبناتادبيكوثر منير احمد جيثوم11442722222017015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء596.0085.14ثانوية الرفل للبناتادبيمالك ماهر جريو عبدهللا11452722222017017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0070.00ثانوية الرفل للبناتادبينبأ سامي حبيب عبيس11462722222017018

كلية القانون/جامعة كربالء646.0092.29ثانوية الرفل للبناتادبيورود حكيم اسماعيل بشير11472722222017019

كلية اللغات/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية الوند للبناتادبيبتول نجاح عبد الكاظم حسن11482722222019002
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43ثانوية الوند للبناتادبيبشائر حميد محسن روكان11492722222019003

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء455.0065.00ثانوية الوند للبناتادبيبنين حسن خضير عبيد11502722222019004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548.0078.29ثانوية الوند للبناتادبيتبارك حميد جياد عبد11512722222019005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00ثانوية الوند للبناتادبيحال موسى محمد حمزه11522722222019007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء596.0085.14ثانوية الوند للبناتادبيحوراء نجم كاظم ابراهيم11532722222019008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0070.86ثانوية الوند للبناتادبيريام هاني رشيد محمد11542722222019009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء593.0084.71ثانوية الوند للبناتادبيزهراء صادق حسن علوان11552722222019010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537.0076.71ثانوية الوند للبناتادبيزينب احمد حسين جاسم11562722222019011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء525.0075.00ثانوية الوند للبناتادبيكوثر كفاح عبيد هادي11572722222019016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء525.0075.00ثانوية الوند للبناتادبيميثاق احمد خضير حميد11582722222019017

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء424.0060.57ثانوية الوند للبناتادبينبا ماهر عباس فارس11592722222019018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14ثانوية الوند للبناتادبيهبه سرحان ذياب برسيم11602722222019019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء585.0083.57اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيانس محمد حسن بخيت11612722222020004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0074.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيايه ناجح منعم كاظم11622722222020005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0070.71اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيجنات مهدي هادي مطرود11632722222020010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537.0076.71اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيحنين رضا سلمان عناد11642722222020012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء562.0080.29اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيحوراء احمد سلمان عناد11652722222020013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0071.29اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيحوراء جاسم حسن عبيد11662722222020014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء638.0091.14اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيحوراء حسن عبيد جودة11672722222020015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيرحاب احسان حسن خليل11682722222020016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0071.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيرقيه علي جعفر علي11692722222020019

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء اياد هادي مهدي11702722222020021

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء حازم محمد عبيد11712722222020022

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء456.0065.14اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء علي هادي ياسر11722722222020025

كلية القانون/جامعة كربالء578.0082.57اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء قحطان محمد حسين عبد هللا11732722222020026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء مكي جبر مجدي11742722222020027

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب صالل والي كاظم11752722222020028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء617.0088.14اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب غسان عدنان عبيس11762722222020032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0071.29اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيسجود رحيم لطيف حميد11772722222020034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0066.29اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمه حسين علي سبهان11782722222020037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516.0073.71اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمه علي طارف عبداالمير11792722222020040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيكوثر باسم جياد محمد11802722222020043

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء460.0065.71اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيمريم حيدر مرزوك حسين11812722222020045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء531.0075.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيمريم عبدالكاظم جبر علي11822722222020046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء599.0085.57اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيمريم علي عبدالحسين ناجي11832722222020048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548.0078.29اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيمريم ماجد هاشم حسن11842722222020049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيندى مهدي رضا محسن11852722222020050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء525.0075.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبينور الهدى صباح كاظم عبيد11862722222020051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبينور حيدر عبدالحسين جودة11872722222020052

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء464.0066.29اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيوسن عبدالحسن حسين كاظم11882722222020058

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيوالء محمد هادي شخير11892722222020059
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء438.0062.57اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبياسراء عبدعون ابراهيم محمد11902722222021002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء533.0076.14اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيبنين احمد هاشم جاسم11912722222021009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515.0073.57اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيبنين جواد كاظم عبادي11922722222021010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0076.43اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيبنين صالح حسين محمد11932722222021012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيحوراء صالح حسين محمد11942722222021018

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء454.0064.86اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيحوراء عمران نجم عبيد11952722222021019

كلية اللغات/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيرباب رياض محمد علي عوده11962722222021020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0071.29اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيرقيه احمد ابراهيم هادي11972722222021022

كلية القانون/جامعة كربالء574.0082.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيرقيه حسن اسماعيل حميدي11982722222021023

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء481.0068.71اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيرنا كامل خضير محسن11992722222021026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيرواسي هاشم شريف محمد12002722222021027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيريام حميد جاسم موسى12012722222021028

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء483.0069.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزهراء خيرهللا احمد عبد الواحد12022722222021033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء567.0081.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزهراء صاحب حسين محمد12032722222021034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0077.71اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزهراء طالب كاظم حسن12042722222021036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء549.0078.43اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزهراء فرات حسين عمران12052722222021038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518.0074.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزهراء نجاح ستار عيدان12062722222021040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء555.0079.29اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزينب حسين علي محمد12072722222021041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء540.0077.14اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزينب خيرهللا احمد عبدالواحد12082722222021042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء630.0090.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزينب شهاب احمد علوان12092722222021043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499.0071.29اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزينب محمد خضير عبيد12102722222021044

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء420.0060.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزينب ميثم عبود ابراهيم12112722222021045

كلية اللغات/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزينب ناصر محمد خرباط12122722222021046

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء462.0066.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزينه احمد مهدي محمد12132722222021047

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء427.0061.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيسبأ يوسف جاسم محمد12142722222021048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء579.0082.71اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيسهى محمد كاظم عباس12152722222021050

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء446.0063.71اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيصفا جاسم مهدي محمد12162722222021051

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء473.0067.57اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيطيبه طالب كاظم حسن12172722222021052

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفاطمه اسماعيل برهي خليل12182722222021054

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفاطمه حسين عليوي نده12192722222021055

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفاطمه حماد عبود عبدالكريم12202722222021056

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفاطمه فاضل عبيس حمزه12212722222021058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0070.57اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفاطمه فايق كاظم محمد12222722222021059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء502.0071.71اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيمنار صالح حسن دحام12232722222021060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0070.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبينور الهدى حازم عبدالزهره عبدعلي12242722222021061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء549.0078.43اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبينور جبار عبدعلي محمد12252722222021062

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء484.0069.14اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبينور حسن صاحب اسماعيل12262722222021063

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت559.0079.86اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبينورالهدى كاظم حميد عاشور12272722222021066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537.0076.71ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيبتول سلمان عاشور شعالن12282722222022002

كلية اآلداب/جامعة بابل486.0069.43ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيرقيه سهل ماصخ زباله12292722222022007

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء472.0067.43ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيزهراء ستار حسن عبدعلي12302722222022009
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيسماح حامد كاظم عبود12312722222022011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0067.71ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيغسق حاتم كريم جياد12322722222022012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل576.0082.29ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيفاطمه احمد كامل خضر12332722222022013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء555.0079.29ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيفاطمه حاكم حمادي علوان12342722222022014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515.0073.57ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيفاطمه رائد كاظم علوان12352722222022015

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء449.0064.14ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيفاطمه صادق صالح سعدون12362722222022016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء586.0083.71ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيفاطمه عبدالعالي كاظم حسون12372722222022017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء565.0080.71ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيفاطمه عالء ميري مهدي12382722222022018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0070.71ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيكوثر عالء ميري مهدي12392722222022019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء579.0082.71ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيهبه فراس لطيف جليل12402722222022021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0078.00ثانوية عمورية للبناتادبياسيا تحسين علي قاسم12412722222023001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523.0074.71ثانوية عمورية للبناتادبياسيل عبداالمير هاني عجالن12422722222023002

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة459.0065.57ثانوية عمورية للبناتادبيأمنيه محمد عبودي جياد12432722222023004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء584.0083.43ثانوية عمورية للبناتادبيبراء اسعد عبدالمجيد اسماعيل12442722222023006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0070.43ثانوية عمورية للبناتادبيبنين سعيد عبدالحميد موسى12452722222023007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية عمورية للبناتادبيبنين عباس جاسم محمدعلي12462722222023008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء571.0081.57ثانوية عمورية للبناتادبيبنين عدنان حسين دخل12472722222023009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء573.0081.86ثانوية عمورية للبناتادبيرقيه حسين عبد االمير حسن12482722222023013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء561.0080.14ثانوية عمورية للبناتادبيزهراء حسين هاني فاضل12492722222023014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء633.0090.43ثانوية عمورية للبناتادبيزينب  الحوراء غانم عدنان جاسم12502722222023018

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية عمورية للبناتادبيزينب هاشم احمد عبد12512722222023021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء605.0086.43ثانوية عمورية للبناتادبيزينه علي حسين جواد12522722222023022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29ثانوية عمورية للبناتادبيشهد عالء حسين ابراهيم12532722222023025

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية عمورية للبناتادبيغفران عادل محمود حمد12542722222023028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء558.0079.71ثانوية عمورية للبناتادبيفاطمه حيدر عبدالمحسن ثجيل12552722222023029

كلية االعالم/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية عمورية للبناتادبيفاطمه خضير عباس حسين12562722222023030

كلية القانون/جامعة كربالء591.0084.43ثانوية عمورية للبناتادبيفاطمه محمد عامر كاظم12572722222023034

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء469.0067.00ثانوية عمورية للبناتادبيفاطمه ياسر عبد الحسن هاشم12582722222023035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0077.57ثانوية عمورية للبناتادبيفدك حسن عبدالجليل حبيب12592722222023036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516.0073.71ثانوية عمورية للبناتادبيفرقان خالد حسو كاظم12602722222023037

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14ثانوية عمورية للبناتادبيمريم خالد حسن محمدعلي12612722222023039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0073.29ثانوية عمورية للبناتادبيمالذهللا مصطفى حسن كاظم12622722222023042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء527.0075.29ثانوية الحرية للبناتادبيآمنه حسن مرهون جالب12632722222024001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء556.0079.43ثانوية الحرية للبناتادبياسراء عادل سلمان عبدهللا12642722222024003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء522.0074.57ثانوية الحرية للبناتادبياسراء ناصر حسين محسن12652722222024004

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء481.0068.71ثانوية الحرية للبناتادبيانوار قاسم عباس حاتم12662722222024006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء522.0074.57ثانوية الحرية للبناتادبيايات محمود هتلر ناجي12672722222024008

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء459.0065.57ثانوية الحرية للبناتادبيبنين ثائر صغير جابر12682722222024009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء591.0084.43ثانوية الحرية للبناتادبيتبارك امير فليح حسن12692722222024012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء559.0079.86ثانوية الحرية للبناتادبيتبارك مازن كاظم بردي12702722222024014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0071.29ثانوية الحرية للبناتادبيتقى مهدي صاحب عبد12712722222024015
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء423.0060.43ثانوية الحرية للبناتادبيتيسير جمال شاكر زغيرون12722722222024016

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية الحرية للبناتادبيحوراء حسين علي محسن12732722222024018

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء465.0066.43ثانوية الحرية للبناتادبيحوراء علي عبدالكريم دخيل12742722222024020

كلية القانون/جامعة كربالء558.0079.71ثانوية الحرية للبناتادبيرقية مجيد جواد دليمي12752722222024022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517.0073.86ثانوية الحرية للبناتادبيرقيه جواد جعفر عبدالرحيم12762722222024023

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57ثانوية الحرية للبناتادبيرقيه عبدالعباس علي عطيه12772722222024025

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء489.0069.86ثانوية الحرية للبناتادبيرنيم حسين عليوي كاظم12782722222024026

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء472.0067.43ثانوية الحرية للبناتادبيزهراء أحمد هاشم محمد12792722222024028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء594.0084.86ثانوية الحرية للبناتادبيزهراء عالوي حمد كشمر12802722222024035

كلية اللغات/جامعة الكوفة483.0069.00ثانوية الحرية للبناتادبيزهراء غانم ردام بندر12812722222024036

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية الحرية للبناتادبيزينب رحيم محسن غانم12822722222024040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء555.0079.29ثانوية الحرية للبناتادبيزينب سعد حمزه عباس12832722222024041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء624.0089.14ثانوية الحرية للبناتادبيزينب فاضل علوان شنون12842722222024042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494.0070.57ثانوية الحرية للبناتادبيزينب ماجد هادي كاظم12852722222024043

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء470.0067.14ثانوية الحرية للبناتادبيسجى حمزه نجم عبدالرضا12862722222024047

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء465.0066.43ثانوية الحرية للبناتادبيسرى احمد عدنان محمود12872722222024048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0071.43ثانوية الحرية للبناتادبيشهد سالم عزيز حميد12882722222024049

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء642.0091.71ثانوية الحرية للبناتادبيشهد فاضل جميل علوان12892722222024050

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء427.0061.00ثانوية الحرية للبناتادبيشهد فالح مهدي عبيس12902722222024051

كلية القانون/جامعة كربالء576.0082.29ثانوية الحرية للبناتادبيضحى صادق مهدي باقر12912722222024052

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء593.0084.71ثانوية الحرية للبناتادبيطفوف محمد عباس حسن12922722222024053

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء444.0063.43ثانوية الحرية للبناتادبيغاده عالء كاظم درويش12932722222024055

كلية القانون/جامعة كربالء647.0092.43ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمه طارق سعيد بعير12942722222024056

كلية القانون/جامعة كربالء579.0082.71ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمه عباس اسود عباس12952722222024057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمه عبدالكريم لفته مطر12962722222024058

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء621.0088.71ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمه علي حسين درباش12972722222024059

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0083.00ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمه فاضل عباس علي12982722222024062

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء483.0069.00ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمه كرار محمد رضا12992722222024063

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء437.0062.43ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمه نور الدين صباح حسن13002722222024064

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء464.0066.29ثانوية الحرية للبناتادبيفرقان مجيد كاظم محمد13012722222024065

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء466.0066.57ثانوية الحرية للبناتادبيكوثر حازم احمد حمزه13022722222024066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء527.0075.29ثانوية الحرية للبناتادبيكوثر صادق مهدي كاظم13032722222024067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0070.71ثانوية الحرية للبناتادبيكوثر ماهر محمد علي كاظم13042722222024068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية536.0076.57ثانوية الحرية للبناتادبيمريم حيدر علي حيدر13052722222024070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء563.0080.43ثانوية الحرية للبناتادبيمريم زهير ياسر خلف13062722222024071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء536.0076.57ثانوية الحرية للبناتادبيمريم عادل محمد جعفر موسى13072722222024073

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء601.0085.86ثانوية الحرية للبناتادبيمهين علي عبيد جبار13082722222024075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء544.0077.71ثانوية الحرية للبناتادبينبأ احمد عبد كريم13092722222024076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0077.57ثانوية الحرية للبناتادبينبراس ثامر جبر علوان13102722222024078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء504.0072.00ثانوية الحرية للبناتادبينور الهدى رحيم محسن غانم13112722222024079

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء582.0083.14ثانوية الحرية للبناتادبينور الهدى عالء عبيد كاظم13122722222024080
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء465.0066.43ثانوية الحرية للبناتادبينور حافظ حميد علي13132722222024081

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة467.0066.71ثانوية الحرية للبناتادبيهاجر حسن علي حمود13142722222024084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0070.14ثانوية الحرية للبناتادبيهبه حامد عبيد اسماعيل13152722222024085

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية الحرية للبناتادبيورود هشام رزاق نعمه13162722222024089

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيابة قيس عاجل كريدي13172722222025001

كلية القانون/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبياديان محمد كاظم مطشر13182722222025002

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبياسراء محمد علي كليكل13192722222025006

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء478.0068.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبياسماء احمد صاحب عبد13202722222025007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبياالء محمد علي هادي13212722222025010

كلية القانون/جامعة كربالء558.0079.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبياماني فيصل جلوي معيدي13222722222025012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0070.14اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيايات باسم محمد حسن13232722222025013

كلية القانون/جامعة كربالء562.0080.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيايات عقيل حميد حمود13242722222025014

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء453.0064.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيايات مهدي صالح عبيد13252722222025015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل460.0065.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيايه يوسف محسن عبد هللا13262722222025017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيبتول باسم مكطوف عدامه13272722222025018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0071.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيبتول حسين عبود جاسم13282722222025019

كلية اللغات/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيبركات احمد عالوي حمد13292722222025020

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء479.0068.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيبنين جليل كاظم شعالن13302722222025021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء641.0091.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيبنين صادق شوشان ناصر13312722222025022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء504.0072.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيتبارك حميد عبد الحسين سوادي13322722222025029

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0062.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيتقى عبد العال جاسب مزعل13332722222025030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء641.0091.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيتقى عقيل كاظم عبد زيد13342722222025031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء523.0074.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيتقى علي عبد عون شهيد13352722222025032

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء486.0069.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيحنين هيثم كاظم كريم13362722222025035

كلية اآلداب/جامعة بابل455.0065.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيرؤى خالد حسين فليح13372722222025037

كلية التربية/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيرسل سعد محسن علي13382722222025039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيرقيه حسن فالح هاشم13392722222025041

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء470.0067.14اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيرقيه فاضل عدنان خلف13402722222025046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء628.0089.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيرقية محمد عبد الساده عيسى13412722222025047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء598.0085.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيرنيم مشتاق عبيد شمران13422722222025048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء ستار جواد محمد13432722222025052

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء644.0092.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء سلطان جدران عبد عون13442722222025053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء علي عطشان جعاز13452722222025055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء536.0076.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء فؤاد حسن علي13462722222025056

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء462.0066.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء محمد ابراهيم عبد13472722222025058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء محمد حسين عبود13482722222025059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0073.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء نجم عبد العالي مهوس13492722222025062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0073.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب احمد عزيز حسين13502722222025063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461.0065.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب جعفر كامل جبار13512722222025065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب جواد كاظم فنجان13522722222025066

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء477.0068.14اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب حسين علي محمد13532722222025068
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء438.0062.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب حسين كريم جابر13542722222025069

كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب عمار جواد عبد الكريم13552722222025073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب فالح عباس اسماعيل13562722222025074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب قاسم محمد طالبه13572722222025075

كلية القانون/جامعة كربالء611.0087.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيساره عطا هللا مراد عبودي13582722222025079

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء483.0069.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيساره نصر عوده رستم13592722222025080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيسجى عادل مالك عبد الباري13602722222025081

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيسجى عامر عبد هللا علي13612722222025082

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء443.0063.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيسجى عبد الحسين عبد االمير عبيد13622722222025083

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء591.0084.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيسجى عالء عبد الهادي جبار13632722222025084

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء448.0064.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيسجى فريد صالح محمد13642722222025085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء498.0071.14اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيسحر حسن رسول عبد13652722222025086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501.0071.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيسالمه عبد الرزاق جابر جريو13662722222025087

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء483.0069.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيسناء عبد الحسين لفته طليع13672722222025088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء512.0073.14اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيسوزان جبار فليح جبار13682722222025089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء545.0077.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيشمس عادل كاظم علي13692722222025090

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيطيبه حازم كريم عبد13702722222025096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519.0074.14اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيطيبه يوسف عبد الحسين عويد13712722222025097

كلية اآلداب/جامعة بابل541.0077.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيعتاب ناظم ساجت عبد نور13722722222025098

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيعذراء رياض جواد محسن13732722222025099

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيغفران احمد طعمه علوان13742722222025101

كلية القانون/جامعة كربالء566.0080.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه الزهراء رائد راضي عبود13752722222025103

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه زكي جميل حاتم13762722222025104

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه ستار عبد الجبار عبد الكريم13772722222025105

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء483.0069.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه سمير شتان جاسم13782722222025106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه عبد االمير حمزه عباس13792722222025109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء563.0080.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه قصي هادي راجي13802722222025111

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء671.0095.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه ماجد عباس جاسم13812722222025114

كلية االعالم/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه مهدي عبد االمير عبيد13822722222025116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء522.0074.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه نصير سكر زهراو13832722222025118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفدك عدنان عبد الحسين شهد13842722222025119

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء594.0084.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفرح حيدر خرباط حمزه13852722222025120

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء464.0066.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيقطرالندى ميثم سعدي سالم13862722222025122

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيكوثر جميل عبد كشمر13872722222025123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0066.14اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيلبنى لؤي كامل جاسم13882722222025125

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء426.0060.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيلمياء محسن جبير طالل13892722222025126

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيمروه زهير علي عبد13902722222025129

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينبأ جواد كاظم حسون13912722222025134

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينبا ستار حميد حديد13922722222025135

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية453.0064.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينرجس احمد عليوي جاسم13932722222025142

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينرجس كاظم مهدي عبود13942722222025144
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كلية اللغات/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينرجس محمد عطا هللا حسين13952722222025145

كلية القانون/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينور الزهراء احمد عبد الحسين عبد الصاحب13962722222025148

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينور الهدى حسين علي كاظم13972722222025150

كلية القانون/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينور الهدى حسين غانم سلمان13982722222025151

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينور الهدى حيدر كريم جبار13992722222025152

كلية اللغات/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينور الهدى سالم لعيبي جابر14002722222025154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء573.0081.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينور الهدى علي حسين كاولي14012722222025156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينور الهدى محمد عبد حمدان14022722222025157

كلية القانون/جامعة كربالء631.0090.14اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينور الهدى وليد كاظم ياسر14032722222025158

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينورالشمس ثامر دواي حلو14042722222025160

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيهاجر كامل كريم عبد14052722222025162

كلية اللغات/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيهدى عواد عبيد حميدي14062722222025163

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء424.0060.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيهدى كاظم ناجي جالب14072722222025164

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء627.0089.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيهدى هالل حداوي عويد14082722222025166

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء464.0066.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيهدى وحيد جخيم عداي14092722222025167

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيهند ليث كاظم علي14102722222025169

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء650.0092.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبييقين عدنان مزعل جابر14112722222025173

كلية القانون/جامعة كربالء616.0088.00ثانوية المناسك للبناتادبيأيات عادل خلف كاظم14122722222026001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0072.14ثانوية المناسك للبناتادبيابتهال مطر سمير محيسن14132722222026002

كلية القانون/جامعة كربالء575.0082.14ثانوية المناسك للبناتادبيازهار عبداالمير فاضل عبدالحسين14142722222026003

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء448.0064.00ثانوية المناسك للبناتادبيامنه سلمان حسين فارس14152722222026005

كلية القانون/جامعة كربالء559.0079.86ثانوية المناسك للبناتادبيبراق علي هاشم حسين14162722222026010

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء438.0062.57ثانوية المناسك للبناتادبيبشرى كاظم عبدالرضا علي14172722222026011

كلية القانون/جامعة كربالء558.0079.71ثانوية المناسك للبناتادبيحوراء عادل امير شاكر14182722222026019

كلية القانون/جامعة كربالء606.0086.57ثانوية المناسك للبناتادبيحوراء وفي هادي هاشم14192722222026021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء576.0082.29ثانوية المناسك للبناتادبيدعاء مهدي عاصي محمد14202722222026023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519.0074.14ثانوية المناسك للبناتادبيرسل عادل عباس علي14212722222026025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء590.0084.29ثانوية المناسك للبناتادبيرقيه رائد حمزه عطيه14222722222026026

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية المناسك للبناتادبيرقيه قحطان علي عبدالحسين14232722222026028

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء440.0062.86ثانوية المناسك للبناتادبيريام غازي مهنا جاسم14242722222026029

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء481.0068.71ثانوية المناسك للبناتادبيريهام عادل عباس علي14252722222026030

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء ذر خلف محمد14262722222026033

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء426.0060.86ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء علي بدهي عبود14272722222026036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513.0073.29ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء علي عباس سوادي14282722222026037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526.0075.14ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء ياسر جبار عباس14292722222026039

كلية اآلداب/جامعة بابل449.0064.14ثانوية المناسك للبناتادبيزينب جاسم كاظم حمدي14302722222026040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية المناسك للبناتادبيزينب علي هادي نور14312722222026043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57ثانوية المناسك للبناتادبيزينب ميثم حرب عبدالحسين14322722222026044

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء463.0066.14ثانوية المناسك للبناتادبيزينب نبيل فريق عبد14332722222026045

كلية اللغات/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية المناسك للبناتادبيزينه فراس علي عباس14342722222026046

كلية القانون/جامعة كربالء571.0081.57ثانوية المناسك للبناتادبيساره عبدالزهره علي حسن14352722222026048
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كلية القانون/جامعة كربالء646.0092.29ثانوية المناسك للبناتادبيساره عقيل حسن حمادي14362722222026049

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء625.0089.29ثانوية المناسك للبناتادبيساره ياسر معيوف مطشر14372722222026050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء547.0078.14ثانوية المناسك للبناتادبيسجى حيدر حسين علي14382722222026051

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0062.86ثانوية المناسك للبناتادبيسجى يعقوب كاظم جاسم14392722222026052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71ثانوية المناسك للبناتادبيضحى جميل غانم جوده14402722222026055

كلية القانون/جامعة كربالء571.0081.57ثانوية المناسك للبناتادبيضحى قاسم حمود عبد14412722222026056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء538.0076.86ثانوية المناسك للبناتادبيغدير صدام طارق مخيف14422722222026059

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء460.0065.71ثانوية المناسك للبناتادبيفاطمه امين هويدي جبح14432722222026060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502.0071.71ثانوية المناسك للبناتادبيفاطمه جمال عباس جاسم14442722222026061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0072.86ثانوية المناسك للبناتادبيفاطمه سعدون حمد مطرود14452722222026062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504.0072.00ثانوية المناسك للبناتادبيفاطمه صالح هويدي علي14462722222026063

كلية التربية األساسية/جامعة بابل542.0077.43ثانوية المناسك للبناتادبيفاطمه هشام جاسم محمد14472722222026066

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة480.0068.57ثانوية المناسك للبناتادبيمريم العذراء علي كاظم طعمه14482722222026067

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء585.0083.57ثانوية المناسك للبناتادبيمريم حيدر حسين علي14492722222026068

كلية اللغات/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية المناسك للبناتادبيمسره جميل علي باتي14502722222026069

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء594.0084.86ثانوية المناسك للبناتادبيناديه عالء عبدالزهره علي14512722222026070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0065.00ثانوية المناسك للبناتادبينور صالح حنون صكبان14522722222026071

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0071.29ثانوية المناسك للبناتادبينورهان محسن نصيف جاسم14532722222026072

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء616.0088.00ثانوية المناسك للبناتادبيوالء سعد حسين عبد14542722222026075

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة421.0060.14ثانوية المناسك للبناتادبيوهد ماجد حسن محمد14552722222026076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء527.0075.29ثانوية الحرائر للبناتادبياسماء نايف سرحان راشد14562722222027001

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء424.0060.57ثانوية الحرائر للبناتادبياالء محمد عبدعون جاسم14572722222027003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية الحرائر للبناتادبيايالف سالم كاظم ضبع14582722222027008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483.0069.00ثانوية الحرائر للبناتادبيبراق محمد كريم عبود14592722222027010

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86ثانوية الحرائر للبناتادبيبنين جابر الواشي باصي14602722222027012

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء430.0061.43ثانوية الحرائر للبناتادبيبنين جواد عبدالكاظم جاسم14612722222027013

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء469.0067.00ثانوية الحرائر للبناتادبيبنين عباس رشجة جاسم14622722222027014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0074.43ثانوية الحرائر للبناتادبيبنين فاضل عباس كاظم14632722222027015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43ثانوية الحرائر للبناتادبيبنين واثق غانم صحن14642722222027016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية الحرائر للبناتادبيتبارك باسم نعمة عبدالزهرة14652722222027017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء533.0076.14ثانوية الحرائر للبناتادبيحوراء غسان كاظم صحن14662722222027022

كلية القانون/جامعة كربالء576.0082.29ثانوية الحرائر للبناتادبيخديجة علي عباس علوان14672722222027023

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء453.0064.71ثانوية الحرائر للبناتادبيخديجه سعد عبود جاسم14682722222027024

كلية اآلداب/جامعة القادسية443.0063.29ثانوية الحرائر للبناتادبيرقية مؤيد نجم عبدالرضا14692722222027027

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء455.0065.00ثانوية الحرائر للبناتادبيرهام رحيم جفات هادي14702722222027028

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86ثانوية الحرائر للبناتادبيزهراء عبداالمير سلمان تعبان14712722222027031

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00ثانوية الحرائر للبناتادبيزهراء علي عبدالزهرة برباز14722722222027033

كلية القانون/جامعة كربالء559.0079.86ثانوية الحرائر للبناتادبيزهراء قاسم حسين محمد14732722222027036

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية الحرائر للبناتادبيزهراء قيس حسين غضبان14742722222027037

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء491.0070.14ثانوية الحرائر للبناتادبيزهراء كريم محمد هنون14752722222027038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء563.0080.43ثانوية الحرائر للبناتادبيزهراء مهدي هاشم كريم14762722222027039
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00ثانوية الحرائر للبناتادبيزينب جابر تركي عطية14772722222027043

كلية اآلداب/جامعة بابل478.0068.29ثانوية الحرائر للبناتادبيزينب جابر عودة مجيبج14782722222027044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء554.0079.14ثانوية الحرائر للبناتادبيزينب حيدر جميل عبد14792722222027047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء627.0089.57ثانوية الحرائر للبناتادبيزينب فالح عبد عبدالحسين14802722222027049

كلية اللغات/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية الحرائر للبناتادبيساجدين ثامر حميد رحال14812722222027054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0066.29ثانوية الحرائر للبناتادبيساره مكي معارج حمزه14822722222027055

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية528.0075.43ثانوية الحرائر للبناتادبيشهد يحيى حسن محسون14832722222027059

كلية القانون/جامعة كربالء557.0079.57ثانوية الحرائر للبناتادبيصابرين عباس عبد محمد14842722222027060

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء468.0066.86ثانوية الحرائر للبناتادبيعذراء حازم عبدالحسين عبود14852722222027062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء549.0078.43ثانوية الحرائر للبناتادبيغدير عبدالحسين عطوش عطوان14862722222027064

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00ثانوية الحرائر للبناتادبيغفران كامل هالل جيجان14872722222027066

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء463.0066.14ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمة حيدر سالم منفي14882722222027067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء534.0076.29ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمة رياض ابوالهيل غانم14892722222027068

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء473.0067.57ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمة سجاد حسن كشكول14902722222027069

كلية القانون/جامعة كربالء568.0081.14ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمة سعد فليح حسن14912722222027070

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء478.0068.29ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمة عصام عبدالحسين سلمان14922722222027072

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمة عقيل عباس فاضل14932722222027073

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء466.0066.57ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمة مهدي هاشم حسين14942722222027075

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء442.0063.14ثانوية الحرائر للبناتادبيمريم سعد كاظم جابر14952722222027079

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86ثانوية الحرائر للبناتادبينبأ انور حسن محمد14962722222027083

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية الحرائر للبناتادبينرجس محمد فرحان عبدالنبي14972722222027084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء532.0076.00ثانوية الحرائر للبناتادبينسرين كاظم مايح حسين14982722222027085

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء454.0064.86ثانوية الحرائر للبناتادبينور الهدى رائد جفات كاظم14992722222027086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0076.43ثانوية الحرائر للبناتادبينور عبدهللا كاظم عبدهللا15002722222027087

كلية القانون/جامعة كربالء622.0088.86ثانوية الحرائر للبناتادبينورة محمد عبدالكاظم عبدالحسن15012722222027089

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية الحرائر للبناتادبينورس عباس حسين ناهي15022722222027090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0069.14ثانوية الحرائر للبناتادبيهاجر ناجح جالب عبد15032722222027092

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء480.0068.57ثانوية الحرائر للبناتادبيهبة كاظم توهان حسين15042722222027094

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء447.0063.86ثانوية الحرائر للبناتادبيهدى رحيم عبداالمير جاسم15052722222027095

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57ثانوية الحرائر للبناتادبيهند يوسف نعمة هويتان15062722222027097

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0070.43ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمه حسن فرهود عبيد15072722222027098

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء609.0087.00ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيامتنان محمود مدلول رومي15082722222028001

كلية القانون/جامعة كربالء564.0080.57ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيانس عبدالمجيد طه عبدهللا15092722222028002

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء481.0068.71ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيبنين علي مجيد طارش15102722222028006

كلية القانون/جامعة كربالء556.0079.43ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيتبارك علي محمد مطرود15112722222028008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0078.00ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيتقى احمد جاسم حمزه15122722222028009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيجنات قحطان عدنان عبد15132722222028010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء520.0074.29ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيحوراء حميد حاجم حبش15142722222028011

كلية القانون/جامعة كربالء560.0080.00ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيزهراء علي عبدالصمد حمد15152722222028016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0073.43ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيزهراء فارس عباس جساب15162722222028017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيزينب صالح مهدي ناصر15172722222028018

189 من 37صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كربالء 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء529.0075.57ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيزينب محمد عبدالحسين جاسم15182722222028020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509.0072.71ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيطيبه مسلم عبدالشهيد علي15192722222028022

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء456.0065.14ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيعذراء فارس عباس جساب15202722222028023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء590.0084.29ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيعال رعد محمد ابراهيم15212722222028024

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيكوثر حميد حمزه لفته15222722222028031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0069.57ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيهدى سجودي عبدالكاظم خضير15232722222028040

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء440.0062.86اعدادية حمائم السالم للبناتادبياسراء ناصر جايد حبيب15242722222029002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل469.0067.00اعدادية حمائم السالم للبناتادبياسيل عالء يوسف علي15252722222029004

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء482.0068.86اعدادية حمائم السالم للبناتادبيانعام حيدر خنجر حسين15262722222029006

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة428.0061.14اعدادية حمائم السالم للبناتادبيايات عدنان شاكر جاسم15272722222029007

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء456.0065.14اعدادية حمائم السالم للبناتادبيايه حسين علوان جوده15282722222029009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء529.0075.57اعدادية حمائم السالم للبناتادبيتبارك احمد رحمن حسين15292722222029011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية حمائم السالم للبناتادبيتبارك صبيح حمود شنان15302722222029013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0071.86اعدادية حمائم السالم للبناتادبيجنان عقيل حسون محيسن15312722222029015

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء435.0062.14اعدادية حمائم السالم للبناتادبيجيهان عماد عبدالهادي محسن15322722222029016

كلية االعالم/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية حمائم السالم للبناتادبيحوراء عبدالحسن محمد وحيد15332722222029019

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء464.0066.29اعدادية حمائم السالم للبناتادبيرباب طالب جازل عسر15342722222029021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0071.86اعدادية حمائم السالم للبناتادبيرسل صالح عبدالحسن عبود15352722222029022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء508.0072.57اعدادية حمائم السالم للبناتادبيرقية حيدر رضا عبد15362722222029024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية حمائم السالم للبناتادبيرقيه حيدر عبد زيد خضر15372722222029025

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية حمائم السالم للبناتادبيرقيه طالب سلمان عبدهللا15382722222029026

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء449.0064.14اعدادية حمائم السالم للبناتادبيريم رسن فالح عبدالحسن15392722222029028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء552.0078.86اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزهراء احمد عيدان عبدالزهره15402722222029030

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزينب محمدالباقر صادق حسين15412722222029032

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية حمائم السالم للبناتادبيعلياء رحيم كاطع عبدالحسين15422722222029038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء541.0077.29اعدادية حمائم السالم للبناتادبيغفران سامي حميد كزار15432722222029039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه حسام الدين محمد علي عبدالحسين15442722222029040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء627.0089.57اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه رضا خزعل هاشم15452722222029042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء538.0076.86اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه مالك مهدي مكي15462722222029044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه محمود كريم عصفور15472722222029046

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه مكي كاظم اسماعيل15482722222029047

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء450.0064.29اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفرح رضا كريشي محمد15492722222029048

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء442.0063.14اعدادية حمائم السالم للبناتادبيليلى ياس خضير عباس15502722222029049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء555.0079.29اعدادية حمائم السالم للبناتادبيمريم احمد صكب كعيد15512722222029050

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء624.0089.14اعدادية حمائم السالم للبناتادبيمريم احمد فاضل كاظم15522722222029051

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية حمائم السالم للبناتادبيمريم باسم عبداالمير حسين15532722222029053

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء462.0066.00اعدادية حمائم السالم للبناتادبيمريم نبيل فاضل مسنسل15542722222029055

كلية اللغات/جامعة الكوفة486.0069.43اعدادية حمائم السالم للبناتادبينور اسعد نعمه جاسم15552722222029057

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71اعدادية حمائم السالم للبناتادبينور حسين مصطفى محمد15562722222029059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0068.86اعدادية حمائم السالم للبناتادبيهبه حيدر محمد جاسم15572722222029062

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43ثانوية غادة كربالء للبناتادبياستبرق ميثاق عزيز عطيوي15582722222030001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء547.0078.14ثانوية غادة كربالء للبناتادبيانفال حيدر نعمه عبد الرضا15592722222030003

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء486.0069.43ثانوية غادة كربالء للبناتادبيايات اياد مهدي هادي15602722222030004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29ثانوية غادة كربالء للبناتادبيايمان ناظم عبيد عباس15612722222030006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14ثانوية غادة كربالء للبناتادبيبان ستار منعم هاشم15622722222030007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء563.0080.43ثانوية غادة كربالء للبناتادبيبنين علي فليح كاطع15632722222030010

كلية اآلداب/جامعة بابل484.0069.14ثانوية غادة كربالء للبناتادبيتقى اثير شاكر معيدي15642722222030012

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71ثانوية غادة كربالء للبناتادبيتكتم ابراهيم عبد هللا ابراهيم15652722222030013

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء447.0063.86ثانوية غادة كربالء للبناتادبيحنان حميد عبد الزهره عليوي15662722222030014

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء443.0063.29ثانوية غادة كربالء للبناتادبيحنان شوقي عبد الستار مصطفى15672722222030015

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء486.0069.43ثانوية غادة كربالء للبناتادبيرسل رافع حبيب عوده15682722222030016

كلية اآلداب/جامعة الكوفة472.0067.43ثانوية غادة كربالء للبناتادبيرغد مهدي سامي محسن15692722222030017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء507.0072.43ثانوية غادة كربالء للبناتادبيرقيه احمد ابراهيم محمد15702722222030018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00ثانوية غادة كربالء للبناتادبيرقيه عبد هللا بدري عبد15712722222030020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519.0074.14ثانوية غادة كربالء للبناتادبيرقيه نجاح مظهود سحيول15722722222030021

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزمن حيدر بخيت عباس15732722222030022

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0063.57ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزهراء اسماعيل مزهر جاسم15742722222030023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0071.29ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزهراء خضير عباس تركي15752722222030026

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء465.0066.43ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزهراء عبد مسلم عبد الحسين محمد15762722222030028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء523.0074.71ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزهراء علي عبد الرب كشوش15772722222030029

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء471.0067.29ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزهراء غسان محمد صالح مهدي15782722222030030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء574.0082.00ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزهراء مهدي عباس مجلي15792722222030031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510.0072.86ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزهراء ميثم مجدي شعالن15802722222030032

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزينب حميد عطيه عبد15812722222030034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0073.86ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزينب سلمان فاضل سلطان15822722222030036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء552.0078.86ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزينب صباح كاظم سلمان15832722222030037

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء463.0066.14ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزينب عبود مخيف عيسى15842722222030038

كلية القانون/جامعة كربالء578.0082.57ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزينه رياض جريان عبد االمير15852722222030040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء570.0081.43ثانوية غادة كربالء للبناتادبيساره صباح كاظم سلمان15862722222030041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526.0075.14ثانوية غادة كربالء للبناتادبيساره عماد حمادي جاسم15872722222030042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء530.0075.71ثانوية غادة كربالء للبناتادبيعذراء محمد جواد شعالن15882722222030044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505.0072.14ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه امير حسن كاظم15892722222030047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0071.43ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه حسين عبد سماوي15902722222030048

كلية اللغات/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه مهدي جواد رضا15912722222030053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء640.0091.43ثانوية غادة كربالء للبناتادبيمالك علي شاكر حسون15922722222030055

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء468.0066.86ثانوية غادة كربالء للبناتادبينبأ محمد حمدان عبود15932722222030057

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء597.0085.29ثانوية غادة كربالء للبناتادبينبراس مؤيد حميد كريم15942722222030058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0072.86ثانوية غادة كربالء للبناتادبينور الهدى ابراهيم قاسم حسن15952722222030059

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء470.0067.14ثانوية غادة كربالء للبناتادبينور صابر حسن عبد المهدي15962722222030060

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء451.0064.43ثانوية غادة كربالء للبناتادبينور صدام عباس جبر15972722222030061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0077.71ثانوية المستنصرية للبناتادبيايات حميد جمعه خطار15982722222031002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء569.0081.29ثانوية المستنصرية للبناتادبيايات ضياء جواد عبيد15992722222031003
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كلية اآلداب/جامعة بابل462.0066.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيايات مسلم شراد مخيف16002722222031004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0071.29ثانوية المستنصرية للبناتادبيبتول لطيف عبد لطيف16012722222031005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية المستنصرية للبناتادبيبنين غانم حامد عبدالعباس16022722222031007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء617.0088.14ثانوية المستنصرية للبناتادبيتارا رضا عبد اليمه كاظم16032722222031008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء640.0091.43ثانوية المستنصرية للبناتادبيتبارك رضا عبد اليمه كاظم16042722222031009

كلية القانون/جامعة كربالء572.0081.71ثانوية المستنصرية للبناتادبيحوراء حيدر محسن جعفر16052722222031011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29ثانوية المستنصرية للبناتادبيحوراء دفاع عبدالهادي حسن16062722222031012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86ثانوية المستنصرية للبناتادبيرباب سجاد محمد صالح16072722222031015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء عدنان عبدالرضا ابوخضير16082722222031020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء544.0077.71ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء محمد حسين عيدان16092722222031024

كلية القانون/جامعة كربالء586.0083.71ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب خلف علي عبدعون16102722222031027

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء454.0064.86ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب رضا عباس عبود16112722222031030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء541.0077.29ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب طالب سعدون جياد16122722222031031

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43ثانوية المستنصرية للبناتادبيسكينه عادل هادي جودة16132722222031035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء525.0075.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيعال عباس نعمه خضير16142722222031036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه حيدر صادق باقر16152722222031037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء655.0093.57ثانوية المستنصرية للبناتادبيفرح حسن نجم عبود16162722222031038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة570.0081.43ثانوية المستنصرية للبناتادبيليلى صاحب عبدالنبي محمد16172722222031039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء542.0077.43ثانوية المستنصرية للبناتادبيمريم فالح حسن علي16182722222031040

كلية اللغات/جامعة الكوفة525.0075.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيندى علي حسين عاكول16192722222031041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57ثانوية المستنصرية للبناتادبينرجس حسين كاظم حصو16202722222031042

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية الشهباء للبناتادبيام البنين حيدر عبداالمير عيسى16212722222032006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية الشهباء للبناتادبيايه حيدر لطيف عبد الرزاق16222722222032007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء608.0086.86اعدادية الشهباء للبناتادبيبتول حسن جفات كاظم16232722222032008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل447.0063.86اعدادية الشهباء للبناتادبيتبارك خالد لفته حميد16242722222032013

كلية اللغات/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية الشهباء للبناتادبيتبارك رسول كريم شنتر16252722222032014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية الشهباء للبناتادبيتبارك كاظم نجم عبدهللا16262722222032015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية الشهباء للبناتادبيتقوى رؤوف عبدالحسن باقر16272722222032016

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء435.0062.14اعدادية الشهباء للبناتادبيحوراء زهير عادل عباس16282722222032018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0073.29اعدادية الشهباء للبناتادبيدعاء كاظم علي حريميس16292722222032020

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية الشهباء للبناتادبيرشا جواد سعد عبود16302722222032024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية الشهباء للبناتادبيرقيه علي حسين عوده16312722222032026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء530.0075.71اعدادية الشهباء للبناتادبيزهراء احمد جاسم حبيب16322722222032028

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء468.0066.86اعدادية الشهباء للبناتادبيزهراء امين عوده جياد16332722222032029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية الشهباء للبناتادبيزهراء اياد جواد كاظم16342722222032030

كلية اآلداب/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية الشهباء للبناتادبيزهراء تحسين كيطان عبد16352722222032031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57اعدادية الشهباء للبناتادبيزهراء حيدر جواد كاظم16362722222032032

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء482.0068.86اعدادية الشهباء للبناتادبيزهراء كفاح عبيس كاظم16372722222032036

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء464.0066.29اعدادية الشهباء للبناتادبيزينب احمد كاظم عبد16382722222032038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0072.86اعدادية الشهباء للبناتادبيساجده عظيم طوير عبدالساده16392722222032041

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء482.0068.86اعدادية الشهباء للبناتادبيسكينه كاظم هاشم كطامي16402722222032043
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0070.00اعدادية الشهباء للبناتادبيسماح ناجح حسن رواد16412722222032044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء545.0077.86اعدادية الشهباء للبناتادبيشهد احمد مصطفى عبدالواحد16422722222032045

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء436.0062.29اعدادية الشهباء للبناتادبيشهالء اياد جواد كاظم16432722222032046

كلية اآلداب/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية الشهباء للبناتادبيطفوف ابراهيم مظلوم حسون16442722222032047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء634.0090.57اعدادية الشهباء للبناتادبيعبير كاظم عبد زروك16452722222032048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0071.14اعدادية الشهباء للبناتادبيعسل محمد حسن محمد16462722222032049

كلية اآلداب/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية الشهباء للبناتادبيغدير خالد جبر عبدالساده16472722222032050

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء434.0062.00اعدادية الشهباء للبناتادبيفاطمه حسين عزيز هادي16482722222032052

كلية القانون/جامعة كربالء571.0081.57اعدادية الشهباء للبناتادبيمريم علي مهدي مرتضى16492722222032055

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية481.0068.71اعدادية الشهباء للبناتادبيمريم علي يعقوب يوسف16502722222032056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية الشهباء للبناتادبينبأ جاسم محمدعلي عبدالحسن16512722222032059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512.0073.14اعدادية الشهباء للبناتادبينور ماهر عبدالرسول علي16522722222032061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء533.0076.14اعدادية الشهباء للبناتادبينور محمد رضا عبد16532722222032062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497.0071.00اعدادية الشهباء للبناتادبيهدى ماجد عبد حسن16542722222032064

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء480.0068.57اعدادية الشهباء للبناتادبيهديل كاظم عبد لوتي16552722222032065

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة426.0060.86ثانوية النبأ العظيم للبناتادبيآيات يوسف يعقوب يوسف16562722222050001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل639.0091.29ثانوية النبأ العظيم للبناتادبيايه حيدر محمد كريم16572722222050002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء651.0093.00ثانوية النبأ العظيم للبناتادبيدعاء حسين جواد علي16582722222050003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43ثانوية النبأ العظيم للبناتادبيرقيه حمزه هادي كاظم16592722222050007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء648.0092.57ثانوية النبأ العظيم للبناتادبيرقية خضير عباس حسين16602722222050008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء539.0077.00ثانوية النبأ العظيم للبناتادبيزهراء مكي شاكر صبري16612722222050009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء654.0093.43ثانوية النبأ العظيم للبناتادبيزينب جعفر فاهم شنو16622722222050010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء619.0088.43ثانوية النبأ العظيم للبناتادبيزينب علي حسين عبد16632722222050011

كلية القانون/جامعة كربالء637.0091.00ثانوية النبأ العظيم للبناتادبيشروق علي درويش عبدعلي16642722222050012

كلية اللغات/جامعة الكوفة446.0063.71ثانوية النبأ العظيم للبناتادبيشهد احمد عباس حسين16652722222050013

كلية اآلداب/جامعة بابل463.0066.14ثانوية النبأ العظيم للبناتادبيشهد فاضل عبدالخالق علي16662722222050014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل574.0082.00ثانوية النبأ العظيم للبناتادبيصفا رحيم عبدالحسين صاحب16672722222050015

كلية القانون/جامعة كربالء618.0088.29ثانوية النبأ العظيم للبناتادبيضي نبيل كطران عبدالحسين16682722222050016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل621.0088.71ثانوية النبأ العظيم للبناتادبيفرح فرات كامل صاحب16692722222050018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء654.0093.43ثانوية النبأ العظيم للبناتادبيمروه صفاء رزاق جبار16702722222050019

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء476.0068.00ثانوية براثا للبناتادبيابتهال احمد عبيد كاظم16712722222057001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0066.14ثانوية براثا للبناتادبياديان محمد جاسم حميدي16722722222057003

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية براثا للبناتادبيأيات قاسم غانم مري16732722222057011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71ثانوية براثا للبناتادبيبان قيس صاحب ابراهيم16742722222057014

كلية اللغات/جامعة الكوفة528.0075.43ثانوية براثا للبناتادبيبراء احمد كاظم جواد16752722222057016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء545.0077.86ثانوية براثا للبناتادبيبنين احمد رضا كاظم16762722222057019

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية براثا للبناتادبيبنين احمد هاشم حسن16772722222057020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء522.0074.57ثانوية براثا للبناتادبيبنين حمزه محسن عبيد16782722222057022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية براثا للبناتادبيبنين شاكر طالب تايه16792722222057023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء637.0091.00ثانوية براثا للبناتادبيحنين محمد شمران فرحان16802722222057029

كلية الفقه/جامعة الكوفة426.0060.86ثانوية براثا للبناتادبيحوراء خالد محمد عبد16812722222057031
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0076.43ثانوية براثا للبناتادبيختام طالب عبداالمير درويش16822722222057032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء539.0077.00ثانوية براثا للبناتادبيدعاء عباس صالح حمادي16832722222057034

كلية اآلداب/جامعة بابل489.0069.86ثانوية براثا للبناتادبيرسل مهدي نعيم جاسم16842722222057037

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل434.0062.00ثانوية براثا للبناتادبيرقيه حيدر محمود عبدهللا16852722222057038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0071.29ثانوية براثا للبناتادبيرواء عالء كريم كاظم16862722222057039

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء433.0061.86ثانوية براثا للبناتادبيزهراء امجد جواد خلف16872722222057040

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء467.0066.71ثانوية براثا للبناتادبيزهراء سعد مهدي درب16882722222057044

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء461.0065.86ثانوية براثا للبناتادبيزهراء ضياء خضر عبيد16892722222057045

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43ثانوية براثا للبناتادبيزهراء عالء ناصر حسين16902722222057046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57ثانوية براثا للبناتادبيزهراء محمد لطيف عبدعون16912722222057049

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء479.0068.43ثانوية براثا للبناتادبيزينب عباس مول عباس16922722222057058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0076.43ثانوية براثا للبناتادبيزينب عالء طارش حسن16932722222057059

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء456.0065.14ثانوية براثا للبناتادبيزينب كاظم صدام نايف16942722222057061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء530.0075.71ثانوية براثا للبناتادبيسجى عباس كامل مردان16952722222057066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء522.0074.57ثانوية براثا للبناتادبيسجى محمد كاظم حسين16962722222057067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0070.14ثانوية براثا للبناتادبيسدير سعد علي مانع16972722222057070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء527.0075.29ثانوية براثا للبناتادبيسرى محمد لفته حسين16982722222057072

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية براثا للبناتادبيسهيله عبدعلي سلمان خنياب16992722222057074

كلية القانون/جامعة كربالء623.0089.00ثانوية براثا للبناتادبيعذراء ميثم كاظم هاشم17002722222057080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519.0074.14ثانوية براثا للبناتادبيعال حسن كاظم ياسر17012722222057081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43ثانوية براثا للبناتادبيفاطمه عبداالمير عبيد خضير17022722222057088

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء429.0061.29ثانوية براثا للبناتادبيفيحاء ياسر محمد ساجت17032722222057092

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء443.0063.29ثانوية براثا للبناتادبيكوثر احمد كاظم هالل17042722222057094

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء445.0063.57ثانوية براثا للبناتادبيناديه خالد حسين جاسم17052722222057105

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء659.0094.14ثانوية جود االهلية للبناتادبيحوراء صباح حميد عبود17062722224008001

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء474.0067.71ثانوية جود االهلية للبناتادبيزينب محمد كتاب محمد17072722224008002

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء457.0065.29اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيحنين حسن درويش براك17082722226001004

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيعذراء سعد نذير صبح17092722226001012

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية374.0053.43اعدادية النهوض المسائية للبناتادبينرجس صباح عبد محسن17102722226001018

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء443.0063.29اعدادية النهوض المسائية للبناتادبينرجس علي رجب موسى17112722226001019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل513.0073.29ثانوية الروابي المسائية للبناتادبينبأ صادق خضير عباس17122722226002010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547.0078.14ثانوية الروابي المسائية للبناتادبيوالء حسن خضير نوار17132722226002013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0061.43ثانوية التفاؤل المختلطةادبيرشا فراس محمد كريم17142722227001002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0070.14ثانوية التفاؤل المختلطةادبيرواء عالوي حميد كاظم17152722227001003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533.0076.14ثانوية التفاؤل المختلطةادبيزهراء لؤي كاظم ناصر17162722227001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71ثانوية التفاؤل المختلطةادبيكوثر فراس محمد كريم17172722227001008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509.0072.71الخارجياتادبياساور خضير عباس داود17182722228050006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0078.86الخارجياتادبياستبرق محمد رحيم حسن17192722228050009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71الخارجياتادبيامال احمد وحيد حسن17202722228050023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء549.0078.43الخارجياتادبيايات عبد االمير جاسم باقر17212722228050034

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة501.0071.57الخارجياتادبيبنين خليل ابراهيم مسعود17222722228050055
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل573.0081.86الخارجياتادبيبنين صباح نعمه عبد الواحد17232722228050057

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء469.0067.00الخارجياتادبيبنين منصور مطر عبد هللا17242722228050061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء597.0085.29الخارجياتادبيبنين هاشم حمود هاشم17252722228050062

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء608.0086.86الخارجياتادبيجنان جساب محمد جوده17262722228050073

كلية اللغات/جامعة بغداد512.0073.14الخارجياتادبيحوراء عبد الرحيم كاظم محمد17272722228050089

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء591.0084.43الخارجياتادبيحوراء علي عباس سوادي17282722228050091

كلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0062.57الخارجياتادبيخديجه فاضل عطا هللا زاير17292722228050101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0078.00الخارجياتادبيرقيه عمران يوسف هاشم17302722228050133

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29الخارجياتادبيرقيه ياس خضير كاظم17312722228050138

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0073.86الخارجياتادبيزهراء اسماعيل حمودي عباس17322722228050154

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء534.0076.29الخارجياتادبيزهراء اسماعيل خليل كعيد17332722228050155

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل465.0066.43الخارجياتادبيزهراء حسن غافل حسون17342722228050162

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء650.0092.86الخارجياتادبيزهراء عادل رشيد عباده17352722228050168

كلية اللغات/جامعة الكوفة538.0076.86الخارجياتادبيشهد هادي محمد محيسن17362722228050228

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0070.43الخارجياتادبيفاطمه جمال طالب صاحب17372722228050261

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0073.43الخارجياتادبيفاطمه فارس شالخ غازي17382722228050269

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43الخارجياتادبيفريال عماد عياش كتاب17392722228050274

كلية اآلداب/جامعة بابل487.0069.57الخارجياتادبيمرسلين شاكر كاظم جواد17402722228050286

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء582.0083.14الخارجياتادبيمريم علي طالب بدري17412722228050298

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء538.0076.86الخارجياتادبينور عادل حمد مليح17422722228050331

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0071.14الخارجياتادبيهبه حيدر برهان طامي17432722228050346

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء561.0080.14اعدادية المكاسب للبنيناحيائيابراهيم صادق عنيد عذيب17442722411001002

كلية الزراعة/جامعة كربالء450.0064.29اعدادية المكاسب للبنيناحيائيحميد علي حميد عليوي17452722411001010

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية المكاسب للبنيناحيائيسجاد خضير عاشور عبد17462722411001012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء531.0075.86اعدادية المكاسب للبنيناحيائيسجاد محمد خضير عاشور17472722411001014

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية المكاسب للبنيناحيائيسيف حامد حسين سلمان17482722411001015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء607.0086.71اعدادية المكاسب للبنيناحيائيعباس حيدر عبد هللا شراد17492722411001018

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية592.0084.57اعدادية المكاسب للبنيناحيائيعلي اموري فخري عجيل17502722411001021

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء524.0074.86اعدادية المكاسب للبنيناحيائيكرار حيدر علي سعيد17512722411001028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمحمد باقر حسن شدهان متعب17522722411001032

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء571.0081.57اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمحمد صادق زمان بديوي ذياب17532722411001034

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمنتظر بهاء جاسم محمد17542722411001039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيحسن مجيد بربوش حداوي17552722411002011

كلية القانون/جامعة كربالء631.0090.14اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيحيدر وحيد وهاب عزيز17562722411002017

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0073.43اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيعباس رافع ظاهر محسن17572722411002019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية501.0071.57اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيقاسم محمد طالب جعفر17582722411002027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية492.0070.29اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيمحمد باقر حليم عبد الرحيم صحن17592722411002030

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0063.29اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيمهند فالح عيدان حسن17602722411002040

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء649.0092.71اعدادية الفتح للبنيناحيائيابراهيم وسام صالح حسن17612722411003002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء596.0085.14اعدادية الفتح للبنيناحيائيالكرار حيدر علي حميدي17622722411003005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل598.0085.43اعدادية الفتح للبنيناحيائيايمن مقداد ناجي عبد الحسين17632722411003008
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء572.0081.71اعدادية الفتح للبنيناحيائيبشار عادل مبدر عباس17642722411003010

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية الفتح للبنيناحيائيثامر طه حبيب عريبي17652722411003011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء596.0085.14اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسن رضا حسن حميد17662722411003015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسن علي صالح كاظم17672722411003019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل497.0071.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسن فرحان جاسم خادم17682722411003020

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء562.0080.29اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسن كاظم علي سطاي17692722411003021

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسن كاظم محمد الفي17702722411003022

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسنين سعد عبد علي عباس17712722411003025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء547.0078.14اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسين داخل عبيد عبد الرضا17722722411003030

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسين رحيم محمد كاظم17732722411003031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0070.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسين فاضل عباس عبد الكريم17742722411003034

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية675.0096.43اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسين مهند وحيد خضير17752722411003036

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء675.0096.43اعدادية الفتح للبنيناحيائيحيدر امين علي عصري17762722411003039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار584.0083.43اعدادية الفتح للبنيناحيائيحيدر صادق فهد عبد علي17772722411003041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0080.57اعدادية الفتح للبنيناحيائيحيدر نذير مهدي كاظم17782722411003042

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية الفتح للبنيناحيائيحيدر نوري طالب كاظم17792722411003043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيرضا احسان مطشر عواد17802722411003046

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية الفتح للبنيناحيائيضرغام عبد الجبار كاظم عباس17812722411003058

كلية طب االسنان/جامعة كربالء694.0099.14اعدادية الفتح للبنيناحيائيضرغام علي محمد عجيل17822722411003059

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت508.0072.57اعدادية الفتح للبنيناحيائيضرغام فالح جار هللا جوني17832722411003060

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة549.0078.43اعدادية الفتح للبنيناحيائيعباس جاسم خادم حسين17842722411003063

كلية التمريض/جامعة كربالء682.0097.43اعدادية الفتح للبنيناحيائيعباس عبود راضي صالح17852722411003065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء625.0089.29اعدادية الفتح للبنيناحيائيعبد هللا حامد فخري متعب17862722411003073

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية الفتح للبنيناحيائيعبد هللا ماجد كاظم عبد الحسين17872722411003076

كلية العلوم/جامعة ديالى591.0084.43اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي اثير عبد الغني شياع17882722411003077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي صادق عبيد حمد17892722411003090

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي عدي عمران جواد17902722411003093

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0093.86اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي مالك عبد االمير رعد17912722411003094

كلية الزراعة/جامعة كربالء465.0066.43اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي محمد مهدي رشيد17922722411003097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي وفي عبد حسين17932722411003102

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية الفتح للبنيناحيائيكاظم حسين عباس محمد17942722411003104

كلية التربية/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية الفتح للبنيناحيائيكرار جواد حمزه عواد17952722411003106

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86اعدادية الفتح للبنيناحيائيليث طالب علي عصري17962722411003108

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء595.0085.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيمجتبى حامد بدر نادوس17972722411003111

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية385.0055.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيمجتبى عدنان محمد كاظم17982722411003112

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة548.0078.29اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمد حيدر علي هادي17992722411003118

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0061.14اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمد خالد سلمان داود18002722411003119

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86اعدادية الفتح للبنيناحيائيمرتضى حيدر عبد هللا محمد18012722411003129

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيمصطفى بهاء محمد علي عبيد18022722411003135

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الفتح للبنيناحيائيمصطفى سعد ياسين حسين18032722411003137

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء564.0080.57اعدادية الفتح للبنيناحيائيمصطفى نزار عبد الحسين حسن18042722411003141
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيمقتدى احمد عبد الكاظم محمد18052722411003142

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71اعدادية الفتح للبنيناحيائيمنتظر زمان يوسف مشكل18062722411003147

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الفتح للبنيناحيائيمنتظر علي كاظم حسين18072722411003149

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية373.0053.29اعدادية الفتح للبنيناحيائيمنتظر محمد علي عزيز عبد الحسين18082722411003151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0069.43اعدادية الفتح للبنيناحيائيمهدي هاشم عبد الجبار هاشم18092722411003154

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الفتح للبنيناحيائيهادي حمزه عمران باذر18102722411003156

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0064.86اعدادية الفتح للبنيناحيائيياسر عباس محمد طعمه18112722411003160

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية الرجيبة للبنيناحيائياثير احمد جمعه يوسف18122722411007004

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية الرجيبة للبنيناحيائياحمد جعفر محسن فهد18132722411007007

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14اعدادية الرجيبة للبنيناحيائياحمد جواد كاظم جاسم18142722411007008

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيباسم ساجت كوكز حاجم18152722411007016

كلية العلوم/جامعة كربالء642.0091.71اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيباقر عبد هللا نجي ناصر18162722411007018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيحسن حربي صيوان جاسم18172722411007022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0070.00اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيحمزه عبد االمير يوسف جعفر18182722411007040

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء491.0070.14اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيحيدر حسين اسود ذياب18192722411007044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية497.0071.00اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيرسول ابو الهيل فنجان بجاي18202722411007047

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيسجاد محمد حسن يوسف18212722411007053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط526.0075.14اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعباس احمد جوده جاسم18222722411007056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512.0073.14اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعباس عبود خضير عباس18232722411007062

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعباس فاضل صالح زغير18242722411007063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء555.0079.29اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعلي عامر صافي صاحب18252722411007075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيكرار عبد المناف عسكر قنبر18262722411007092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0067.71اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمحمد حسن جبر كاظم18272722411007100

كلية الصيدلة/جامعة كربالء694.0099.14اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمحمد مالك عليوي عاجل18282722411007106

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى561.0080.14اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمسلم جاسم محمد عبود18292722411007111

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية498.0071.14اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمسلم عقيل جبار عباس18302722411007112

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمصطفى عماد نعمه يوسف18312722411007118

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية المباهلة للبنيناحيائيأمير احمد عزيز طاهر18322722411008002

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية المباهلة للبنيناحيائياحمد حيدر محمد عبيد18332722411008005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية المباهلة للبنيناحيائيحسين انور ناظم مخيف18342722411008017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء538.0076.86اعدادية المباهلة للبنيناحيائيحسين صباح كشاش كاظم18352722411008018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء534.0076.29اعدادية المباهلة للبنيناحيائيحسين عدنان حواس عوفي18362722411008019

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29اعدادية المباهلة للبنيناحيائيحسين عالء كاظم حميد18372722411008020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية المباهلة للبنيناحيائيحسين كريم فالح مشذوب18382722411008023

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية المباهلة للبنيناحيائيرضا احمد غازي مهدي18392722411008027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية455.0065.00اعدادية المباهلة للبنيناحيائيسجاد حسين عبد علي شمخي18402722411008032

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية المباهلة للبنيناحيائيسجاد سفهان حبيب خضير18412722411008033

كلية طب االسنان/جامعة كربالء694.0099.14اعدادية المباهلة للبنيناحيائيعباس غالب مطر ابو خشه18422722411008038

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية المباهلة للبنيناحيائيعباس مجهول وساف عبد الساده18432722411008039

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية المباهلة للبنيناحيائيعلي حسين عبد الزهره عبيد18442722411008042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية المباهلة للبنيناحيائيعلي عامر جاسم حسين18452722411008045
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29اعدادية المباهلة للبنيناحيائيعلي عدنان فرحان علي18462722411008048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0077.57اعدادية المباهلة للبنيناحيائيعلي عوده عباس عبد زيد18472722411008049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمجتبى عالء حسين علي18482722411008057

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل492.0070.29اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمحمد ابراهيم خليل ابراهيم18492722411008058

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمحمد رضا محسن حميد يوسف18502722411008065

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء455.0065.00اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمحمد صادق كامل فالح مشذوب18512722411008067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار521.0074.43اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمحمد فاضل كرجك مصطفى18522722411008069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمصطفى جواد عبد الكاظم عبيد18532722411008077

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمصطفى قحطان عطيه رحيم18542722411008080

كلية علوم البحار/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمنتظر عقيل وداعه جوده18552722411008081

كلية العلوم/جامعة بابل580.0082.86ثانوية الوادي الخصيب للبنيناحيائيعبد هللا احمد خليل ابراهيم18562722411009004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية الوادي الخصيب للبنيناحيائيقاسم عبير طامي حمد18572722411009007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86ثانوية الوادي الخصيب للبنيناحيائيمؤيد حسين عباس حسين18582722411009010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين618.0088.29ثانوية الوادي الخصيب للبنيناحيائيمصطفى نصير حنش عبد االمير18592722411009013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00ثانوية الوادي الخصيب للبنيناحيائيمهدي كريم جاسم هاشم18602722411009014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14اعدادية الثبات للبنيناحيائيانور جبار حسين سلمان18612722411011007

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء488.0069.71اعدادية الثبات للبنيناحيائيباقر بدر جابر عبد الحسين18622722411011008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526.0075.14اعدادية الثبات للبنيناحيائيحسن جميل ترتيب حبيب18632722411011012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط525.0075.00اعدادية الثبات للبنيناحيائيحسن كامل بيهي سعود18642722411011015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية الثبات للبنيناحيائيسجاد عالء غالب عمر18652722411011030

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية الثبات للبنيناحيائيعالء حمزه حسن دهار18662722411011047

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية الثبات للبنيناحيائيعلي حسين محسن حسون18672722411011053

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية الثبات للبنيناحيائيعلي حيدر طعيمه وادي18682722411011056

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية الثبات للبنيناحيائيعلي صبحي عزيز شمران18692722411011060

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية الثبات للبنيناحيائيعلي محمد حسن موسى18702722411011070

كلية العلوم/جامعة كربالء602.0086.00اعدادية الثبات للبنيناحيائيعلي محمد كاظم غضبان18712722411011071

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة528.0075.43اعدادية الثبات للبنيناحيائيعمار نجمان عبد مشي18722722411011073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء614.0087.71اعدادية الثبات للبنيناحيائيكرار ستار جبار عبد18732722411011082

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء664.0094.86اعدادية الثبات للبنيناحيائيمحمد باقر عماد عواد فاضل18742722411011087

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية الثبات للبنيناحيائيمحمد علي كريم الطيف هادي18752722411011093

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية الثبات للبنيناحيائيمحمد فاضل واجد دحام18762722411011094

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء545.0077.86اعدادية الثبات للبنيناحيائيمحمد فرحان بيهي سعود18772722411011095

كلية التربية األساسية/جامعة بابل528.0075.43اعدادية الثبات للبنيناحيائيمرتضى احمد عبد هللا عيدان18782722411011099

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء452.0064.57اعدادية الثبات للبنيناحيائيمرتضى رزاق خلف جبر18792722411011101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0069.43اعدادية الثبات للبنيناحيائيمرتضى صالح اعشوي فرفاح18802722411011102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية الثبات للبنيناحيائيمصطفى نجاح فيصل عتوي18812722411011110

كلية التربية األساسية/جامعة بابل525.0075.00ثانوية حمورابي للبنيناحيائيعباس فاضل عباس عبيد18822722411012023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14ثانوية حمورابي للبنيناحيائيعبد هللا حسام هادي رشيد18832722411012025

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية حمورابي للبنيناحيائيعقيل حسين فاضل عباس18842722411012028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر480.0068.57ثانوية حمورابي للبنيناحيائيعلي فاضل عباس عبيد18852722411012035

كلية العلوم/جامعة بابل597.0085.29ثانوية حمورابي للبنيناحيائيمجتبى هاشم كريم هاشم18862722411012037
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قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل595.0085.00ثانوية حمورابي للبنيناحيائيمحمد حيدر حسين جويد18872722411012040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499.0071.29ثانوية حمورابي للبنيناحيائيمقتدى علي جاسم موسى18882722411012044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية المدى للبنيناحيائيباهر محمود يوسف حمزه18892722411013004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء629.0089.86اعدادية المدى للبنيناحيائيحسين عالوي جبر عباس18902722411013008

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء590.0084.29اعدادية المدى للبنيناحيائيمحمد احمد مهدي عبد عون18912722411013019

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية المدى للبنيناحيائيمقتدى احمد مهدي عبد عون18922722411013027

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية622.0088.86اعدادية المدى للبنيناحيائيمقتدى كاظم حميد محسن18932722411013028

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية المدى للبنيناحيائيمنتظر اياد عبد الكاظم حسن18942722411013030

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية المدى للبنيناحيائيهاشم طالب عبد عون سلمان18952722411013032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء619.0088.43اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيأحمد عزيز نعيمه صبح18962722411014002

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل579.0082.71اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيابا الحسن عبد هللا عيسى عبد علي18972722411014005

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائياحمد حميد حسن سوادي18982722411014007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء591.0084.43اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائياحمد خالد عباس موسى18992722411014008

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائياحمد وسام عبد العباس عبد هللا19002722411014009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء572.0081.71اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيباقر اياد مهدي صاحب19012722411014012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط516.0073.71اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيحسنين فاضل عوده طاهر19022722411014015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0079.00اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيحسين محمد جاسم خضير19032722411014019

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيحسين محمد عبد األمير مجيد19042722411014020

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيحيدر رائد محمد جاسم19052722411014023

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيحيدر علي كتاب محسن19062722411014025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528.0075.43اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيديار جعفر تايه عربيد19072722411014026

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيطه فاضل جاسم حميد19082722411014032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء560.0080.00اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيعباس منذر ناظم عبادي19092722411014034

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيعبد هللا عباس حميد حاجي19102722411014039

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيعبد هللا علي حسين كاظم19112722411014040

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل652.0093.14اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيعلي حيدر حسن محسن19122722411014044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيعلي سعد كامل ابو شنه19132722411014046

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء540.0077.14اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيعلي وليد طالب جواد19142722411014053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيفاضل هاشم حديد فيصل19152722411014055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمحمد الصدر كامل عبد الحسين محمد19162722411014058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء530.0075.71اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمحمد عباس حميد حاجي19172722411014059

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمحمد عباس محسن خلف19182722411014060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمحمد فالح حسن جبار19192722411014061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمصطفى عدي حسن جواد19202722411014068

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل573.0081.86اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمصطفى وارف محمد حنون19212722411014071

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء644.0092.00اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمقتدى عالء حسن طالب19222722411014072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيموسى حسين موسى كشمر19232722411014076

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0091.57اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائينذير محمد شاكر عبد الحسين19242722411014077

كلية العلوم/جامعة كربالء608.0086.86اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائييوسف علي حمزه حسن19252722411014081

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية المهيمن للبنيناحيائيابراهيم محمد حسين فياض19262722411016003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل581.0083.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائياحمد محمد حسين كمون19272722411016008
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قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل531.0075.86اعدادية المهيمن للبنيناحيائيامير جميل محمد شريفي19282722411016011

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء545.0077.86اعدادية المهيمن للبنيناحيائيامير علي حميد مزهر19292722411016013

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية648.0092.57اعدادية المهيمن للبنيناحيائيامير كريم جاسم سالم19302722411016014

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل574.0082.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائيايمن حيدر حسن ابراهيم19312722411016015

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية المهيمن للبنيناحيائيباقر ميري عبد هللا علي19322722411016019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية المهيمن للبنيناحيائيجعفر باسم كريم خليل19332722411016021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية المهيمن للبنيناحيائيجعفر حسين علي حسين19342722411016022

كلية التمريض/جامعة ميسان670.0095.71اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسن فؤاد حمد فرحان19352722411016025

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسنين احمد محمد عبد الحسين19362722411016026

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية631.0090.14اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسين حبيب علي ظاهر19372722411016029

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسين سامي علي طوينه19382722411016030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء633.0090.43اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسين علي كاظم صخيل19392722411016035

كلية القانون/جامعة كربالء619.0088.43اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسين قاسم عباس علي19402722411016038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسين محمد طالب جاسم19412722411016040

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحيدر حسن احمد مزهر19422722411016043

كلية الزراعة/جامعة كربالء462.0066.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائيذو الفقار رائد طرخان صالح19432722411016046

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14اعدادية المهيمن للبنيناحيائيزهير مؤيد علي عبد الرضا19442722411016050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائيسجاد عباس محمد عبد الحسين19452722411016052

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء596.0085.14اعدادية المهيمن للبنيناحيائيسجاد محمد عبد هللا علي19462722411016054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء579.0082.71اعدادية المهيمن للبنيناحيائيشهاب احمد خضير حميد19472722411016058

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل505.0072.14اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعامر احمد نايف جاسم19482722411016061

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعباس هاني حسين كاظم19492722411016063

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعبد هللا حمزه جبر عباس19502722411016066

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء639.0091.29اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعلي بشير كاظم جواد19512722411016071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار522.0074.57اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعلي رضا حمد فرحان19522722411016075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء556.0079.43اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعلي زياد احمد جاسم19532722411016076

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعلي ستار عبد عون عواد19542722411016077

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعلي عماد صكب عمران19552722411016080

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعلي كريم علي خليف19562722411016081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعلي محسن كاظم مغير19572722411016083

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية المهيمن للبنيناحيائيكرار احمد حسين عباس19582722411016085

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية المهيمن للبنيناحيائيكرار زهير غازي راضي19592722411016089

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية المهيمن للبنيناحيائيكرار صالح مهدي جعفر19602722411016090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية المهيمن للبنيناحيائيكرار كريم بدر عباس19612722411016092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء582.0083.14اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمؤمل رياض حمد فرحان19622722411016093

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية489.0069.86اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمؤمل محمد جاسم علي19632722411016094

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل591.0084.43اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمثنى حسين جواد سلمان19642722411016096

كلية العلوم/جامعة كربالء609.0087.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمد باقر قاسم كريم خضير19652722411016097

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمد جاسم محسن ناصر19662722411016099

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى618.0088.29اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمد رسول كاظم مغير19672722411016100

كلية القانون/جامعة كربالء608.0086.86اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمد عادل حمد فرحان19682722411016101
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كلية العلوم/جامعة االنبار553.0079.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمد عباس جبار حسون19692722411016102

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمد علي هاشم صبح ابراهيم19702722411016103

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل538.0076.86اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمد هاشم عبد علي19712722411016104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0071.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمرتضى عماد كاظم عبد19722722411016107

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمرتضى محمد حسن عبد19732722411016108

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمرتضى محمد عبد اللطيف ناجي19742722411016109

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمصطفى علي صاحب خضير19752722411016111

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمقتدى محمد جاسم علي19762722411016112

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمنتظر علي حسن عبد19772722411016114

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء524.0074.86اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمهدي فؤاد حمد فرحان19782722411016118

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية المهيمن للبنيناحيائيناهي علي ناهي فرحان19792722411016120

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائييوسف سعد عبيس خضير19802722411016125

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء517.0073.86اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيجاسم طالب عبد كاظم19812722411017004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية481.0068.71اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيجعفر ماجد عبد العالي علي19822722411017005

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيحسن وايل لوخه خلخال19832722411017007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل611.0087.29اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيحسين رزاق تركي دليمي19842722411017008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء620.0088.57اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيسليم عالء محمد حسن خضر19852722411017015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0068.14اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيعلي محمد عبد هللا فاضل19862722411017022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510.0072.86اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيفؤاد كاظم عبد الزهره ساجت19872722411017023

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيكاظم جواد كاظم يحيى19882722411017025

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل516.0073.71اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيكرار حسام طامي مجيد19892722411017026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء638.0091.14اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيكرار حيدر طارش جاسم19902722411017027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيكرار حيدر محمد عجل19912722411017028

كلية اللغات/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد ابراهيم19922722411017031

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء677.0096.71اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمحمد عباس محسن عبود19932722411017033

كلية العلوم/جامعة كربالء604.0086.29اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمخلد عبد الجواد قابل عبد الحسين19942722411017036

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء498.0071.14اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمصطفى ستار كامل هاشم19952722411017037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى528.0075.43اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمصطفى ميثم هادي صاحب19962722411017039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء617.0088.14اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمنتظر مجيد هادي جبار19972722411017042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائييوسف سمير عبد الحسين خشان19982722411017045

كلية علوم البحار/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية العباس للبنيناحيائيحسين رائد عبد العباس عليوي19992722411019005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43ثانوية العباس للبنيناحيائيحسين علي خضير حران20002722411019007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499.0071.29ثانوية العباس للبنيناحيائيعلي رضا جليل عيدان20012722411019018

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86ثانوية العباس للبنيناحيائيعلي محمد بهجت موسى20022722411019022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء621.0088.71ثانوية العباس للبنيناحيائيكرار علي ناصر حسين20032722411019023

كلية العلوم/جامعة بابل590.0084.29ثانوية العباس للبنيناحيائيمؤمل رزاق عبود مهدي20042722411019024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء629.0089.86ثانوية العباس للبنيناحيائيمحمد عبد الزهره حسن حمزه20052722411019027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء633.0090.43ثانوية العباس للبنيناحيائيمنتظر صالح ناصر حسين20062722411019031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية العباس للبنيناحيائيمنتظر محمد بهجت موسى20072722411019032

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائياحمد رسول عبد االمير عيسى20082722411021001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيامير عدي توفيق علي20092722411021003
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيامير فاضل حسين طالب20102722411021004

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية603.0086.14اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحسن محمد عقيل عبد الساده20112722411021011

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحسنين احمد راضي محمد20122722411021014

كلية الزراعة/جامعة كربالء452.0064.57اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحسين حيدر غانم عباس20132722411021018

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحسين سالم فرحان مرهون20142722411021019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحسين عبد الحميد مجيد مخيلف20152722411021022

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0094.29اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيرسول عايد لزام عبد20162722411021035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515.0073.57اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيزيدون احمد دوهان محمد20172722411021036

كلية االعالم/الجامعة العراقية538.0076.86اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيزين العابدين كمال جاسم عطيه20182722411021037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيسامر فراس عوده وداعه20192722411021038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيسجاد فالح ناظم كاظم20202722411021041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعباس عبد هللا علي هندول20212722411021050

كلية التمريض/جامعة كربالء682.0097.43اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعلي ديوان رضيوي عيدان20222722411021065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعلي رجه هللا نعمه عواد20232722411021066

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0094.43اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعلي صالح شدهان مطيلب20242722411021067

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعلي عباس داود عبد20252722411021068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعلي عبد الحسين نابت جعاز20262722411021069

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعلي قاسم عبد األمير ابراهيم20272722411021073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء635.0090.71اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيكرار حامد سلمان بكوع20282722411021080

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء562.0080.29اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد هللا عبد20292722411021091

كلية الصيدلة/جامعة النهرين692.0098.86اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمحمد سعد راضي مخيلف20302722411021092

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل553.0079.00اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمحمد عادل عبد الحسين علي20312722411021094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمحمد علي احمد جليل حسن20322722411021097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمحمد فيصل كاظم عواد20332722411021098

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0075.14اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمختار كريم عليوي سلمان20342722411021102

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمرتضى عدي فاضل عبد20352722411021107

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمرتضى عنيد رسخ محيبس20362722411021108

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمرتضى محمد حسن موسى20372722411021111

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمصطفى احمد فرحان سلمان20382722411021114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمصطفى حيدر حسن وداعه20392722411021116

كلية العلوم/جامعة كربالء614.0087.71اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمصطفى حيدر مجيد عبيد20402722411021117

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0073.43اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمصطفى مهند علي حسين20412722411021121

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار534.0076.29اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمقتدى باسم غانم جعاز20422722411021123

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0062.00اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمنتظر طالب جبر عطيه20432722411021127

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمنتظر علي حسين عالوي20442722411021129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0068.71اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائييوسف ماهر عبد الكاظم ناصر20452722411021134

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء612.0087.43ثانوية فتى االسالم للبنيناحيائيحسام عادل كشاش جاسم20462722411024004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00ثانوية فتى االسالم للبنيناحيائيعلي تكليف سلمان طاهر20472722411024010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية فتى االسالم للبنيناحيائيهادي جعفر عدنان مخيف20482722411024023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية521.0074.43ثانوية فتى االسالم للبنيناحيائيوسام ستار فاهم سهيل20492722411024024

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية فتى االسالم للبنيناحيائيياسر رضا راهي علي20502722411024025
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كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيابراهيم مازن سعيد جعفر20512722411025002

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد ايسر عبد الهادي محمد20522722411025004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء560.0080.00اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد حيدر عباس حسن20532722411025008

كلية الزراعة/جامعة كربالء451.0064.43اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد حيدر عبد الوهاب حيدر20542722411025009

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد صاحب عبد االمير علوي20552722411025013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد عبد الجبار حسين جاسم20562722411025015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0068.43اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد فائز احمد محمد20572722411025017

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد قاسم احمد ابراهيم20582722411025018

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء683.0097.57اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد قصي عبد نور فرحان20592722411025019

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد لؤي حمد جاسم20602722411025020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية602.0086.00اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد محمد جواد احمد20612722411025021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل605.0086.43اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد محمد عبد الرضا كاظم20622722411025022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية كربالء للبنيناحيائياسالم عزيز خميس صادق20632722411025025

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيامجد صاحب عبد علي محمد20642722411025029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيامير حيدر سعدي محسن20652722411025033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء571.0081.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيايمن عامر موسى كاظم20662722411025039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيايهم محمد علي عبد اليمه محمد20672722411025040

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0094.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيبدر عبد هللا عباس مطلب20682722411025043

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية446.0063.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيجعفر صادق ستار جابر20692722411025046

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت580.0082.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيجعفر صادق عبد الحسين علوان20702722411025047

كلية الصيدلة/جامعة بغداد696.0099.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيجواد عدنان جواد حبيب20712722411025049

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن احمد حسن خضير20722722411025051

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654.0093.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن سعد محمد مهدي20732722411025053

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن صالح جابر بندر20742722411025054

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن عادل عبد الباري عبود20752722411025055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء549.0078.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن عبد االمير محمد جميل يونس20762722411025056

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن فالح حسن عوده20772722411025058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن قاسم طعمه عبد20782722411025059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن نعيم جبار شريجي20792722411025063

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسنين عوني مختار حسن20802722411025068

كلية العلوم/جامعة كربالء599.0085.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين جاسم محمد حداوي20812722411025074

كلية العلوم/جامعة كربالء621.0088.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين حيدر احمد زكي عبد النبي20822722411025076

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين ستار جبار راهي20832722411025078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين عبد االمير عبد الكريم صافي20842722411025083

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء493.0070.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين عبد الكريم قاسم حسين20852722411025085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء570.0081.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين عبد الكريم محمد رضا عبد الحسين20862722411025086

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين علي مجهول عبد20872722411025090

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين علي مردان جاسم20882722411025092

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى614.0087.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين عمار محسن سالم20892722411025094

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0063.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين كاظم عبد الحسن علي20902722411025096

كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين محمد رحيم دريب20912722411025097
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء461.0065.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين محمد رضا حسن20922722411025099

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين ناصر هندي كريم20932722411025101

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين وسام عقيل عبد هللا20942722411025102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء601.0085.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر احمد جعفر شالكه20952722411025103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر عباس سرحان مزبان20962722411025106

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية625.0089.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر عباس هادي عبد20972722411025107

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر عمار محمد عبد الحسن20982722411025109

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء615.0087.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيرضا كاظم صادق صبري20992722411025119

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيرضا مشتاق كامل نايف21002722411025121

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيرضا مظفر جاسم حبيب21012722411025122

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء649.0092.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيرضي محروس بالسم محمد21022722411025123

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيزيد ايمن رزاق سلمان21032722411025125

كلية الصيدلة/جامعة كربالء691.0098.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيزين العابدين حافظ فاضل علي21042722411025126

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيزين العابدين محمد حلبوص عبيس21052722411025128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد احمد جواد كاظم21062722411025130

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0095.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد احمد عبد الصاحب عبد الهادي21072722411025131

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد ايمن طاهر صعبان21082722411025132

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية617.0088.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد رزاق ياسر مطهر21092722411025133

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد علي ماجد خضير21102722411025135

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل520.0074.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد ليث علوان ابو سوده21112722411025137

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل594.0084.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيسيف اسامه محسن عثمان21122722411025139

كلية العلوم/جامعة القادسية616.0088.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيشهاب احمد حمزه يوسف21132722411025141

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء598.0085.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيصفدر فارس عبد االله عبد الكريم21142722411025147

كلية العلوم/جامعة كربالء619.0088.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيضرغام احمد خضير عباس21152722411025148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499.0071.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس حسن ستار صبر21162722411025152

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس حميد عبد الساده عبيد21172722411025154

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء574.0082.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس عالء مسلم عطيه21182722411025158

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد الرحمن فاضل اسماعيل مرهج21192722411025164

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد الستار علي عبد الستار عبد االمير21202722411025166

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد هللا انور صباح علي21212722411025169

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد هللا صباح عادل شويعي21222722411025173

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد هللا غيث سعدون هاني21232722411025175

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي احمد خضير جاسم21242722411025182

كلية العلوم/جامعة كربالء605.0086.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي احمد فؤاد حسن21252722411025183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي اسامه كريم رضا21262722411025184

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي اسماعيل كريم رشيد21272722411025185

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0067.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي اياد علي نصيف21282722411025187

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي جابر محمد مزيد21292722411025188

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي حسن هادي حسون21302722411025189

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء564.0080.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي حسين عمران موسى21312722411025193

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية643.0091.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي حسين محمد علي21322722411025194
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء614.0087.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي عادل مهدي خشان21332722411025204

كلية العلوم/جامعة كربالء617.0088.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي عباس كاظم هادي21342722411025206

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية630.0090.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي عبد الحسين سعدون حمزه21352722411025207

كلية اللغات/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي عبد هللا حسين علي21362722411025208

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي عمر احمد داود21372722411025210

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540.0077.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي كامل سعدون كاظم21382722411025212

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي كريم صاحب عبد الكريم21392722411025213

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي محمد ساجت عطيه21402722411025216

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية678.0096.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي محمد نجم عبد هللا21412722411025219

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي هشام فاضل محمود21422722411025225

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيفرج عواد فرج ساجت21432722411025232

كلية الطب/جامعة كربالء702.00100.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيكاظم جواد كاظم كريم21442722411025235

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيكرار حيدر علي حمزه21452722411025238

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيكرار عامر جاسم محمد21462722411025240

كلية الطب/جامعة كربالء700.00100.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيليث صاحب سعد مجيد21472722411025242

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحسن علي عبد الحسين محسن21482722411025247

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء619.0088.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد المهدي جبار صادق سلطان21492722411025251

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد باقر فائز حسين بريهي21502722411025252

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد جاسم كاظم محمد جواد21512722411025255

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد جمال حبيب متعب21522722411025256

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد جبران محمد عبود21532722411025257

كلية الطب/جامعة ذي قار697.0099.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد حسام علي عبد الحسين21542722411025260

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية577.0082.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد حسن ناهض رشيد نوري21552722411025262

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد حسين احمد هاشم حسن21562722411025264

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد حسين عبد عبيد21572722411025265

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء570.0081.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد رضا احمد حسين احمد21582722411025270

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء586.0083.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد رضا حسن زاير حنون21592722411025271

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد رياض علي شريف21602722411025273

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى653.0093.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد علي بشار شاكر بادي21612722411025280

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد600.0085.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد علي حميد كامل محمد21622722411025281

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد علي رزاق عبيد حمزه21632722411025282

كلية العلوم/جامعة كربالء615.0087.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد علي يحيى جبر21642722411025285

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد عمار طاهر عداي21652722411025287

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية631.0090.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد فوزي محمد حسين21662722411025288

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية541.0077.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد قيثار شاكر عبد القادر21672722411025289

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0063.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد كاظم حسن جاسم21682722411025290

كلية الطب/جامعة كربالء702.00100.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد ماهر كاظم ناصر21692722411025291

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد منغر عبد االمير جويد21702722411025294

كلية التمريض/جامعة كربالء677.0096.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد مهدي صالح عبد الحسين21712722411025295

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد مهدي محمد مجيد محمد علي21722722411025296

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل682.0097.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد نجاح عبد راهي21732722411025299
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد يحيى معود حطاب21742722411025300

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمرتضى عماد عباس نعمه21752722411025305

كلية الزراعة/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمسلم ابا ذر عبد زيد هارون21762722411025308

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيمسلم خالد لطيف زغير21772722411025309

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى احمد يعقوب ابراهيم21782722411025312

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى بهاء يحيى ابراهيم21792722411025313

كلية التمريض/جامعة كربالء675.0096.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى جواد علي عبد21802722411025315

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء506.0072.29اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى زهير عبد الكريم ابراهيم21812722411025318

كلية التمريض/جامعة كربالء676.0096.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى عباس عبد الزهره هاني21822722411025324

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم631.0090.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى كمال مجدي مهدي21832722411025327

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء640.0091.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى هشام فاضل هاشم21842722411025331

كلية طب االسنان/جامعة كربالء696.0099.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيمقتدى منديل عبد منديل21852722411025334

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء623.0089.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر عادل جميل ناسي21862722411025337

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر قيصر حكمه عباس21872722411025338

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0067.43اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر محمد شاكر حسين21882722411025340

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط498.0071.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر والء مرتضى حسن21892722411025342

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0070.14اعدادية كربالء للبنيناحيائيمهدي عبد الصاحب محمد عبد الكريم21902722411025344

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0080.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيمهدي نعيم عبد هللا علي21912722411025345

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمهيمن مؤيد عبيد عبد هللا21922722411025348

كلية الصيدلة/جامعة كربالء695.0099.29اعدادية كربالء للبنيناحيائينذير محمد حسين علي21932722411025350

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيهاشم صالح عبد المهدي حسن21942722411025352

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيياسر حسنين علي عبود21952722411025354

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71اعدادية كربالء للبنيناحيائيياسر عبد الحق عبد زيد خضر21962722411025355

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية كربالء للبنيناحيائييوسف ابراهيم جاسم كاظم21972722411025357

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى465.0066.43اعدادية كربالء للبنيناحيائييوسف عمر صاحب حسين21982722411025358

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية كربالء للبنيناحيائييوسف نمير فيصل صاحب21992722411025359

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء519.0074.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيأمير جميل حسن برهان22002722411026001

كلية الزراعة/جامعة كربالء478.0068.29اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيابراهيم جواد كاظم غالب22012722411026004

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد ساجد كريم شولي22022722411026009

كلية التمريض/جامعة كربالء687.0098.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد شهاب احمد رشيد22032722411026010

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0063.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد علي شدهان عبيد22042722411026012

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيايمن عادل عباس نور22052722411026019

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية631.0090.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيباقر هاتف عبد عبد الكاظم22062722411026022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين647.0092.43اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيثابت محمد هادي محمد رضا محمد علي22072722411026024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء575.0082.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيجعفر حليم حميد عفلوك22082722411026026

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسن داخل عبد الزهرة هادي22092722411026031

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسن سليم عطيه جوهر22102722411026032

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسن وسام ثابت جواد22112722411026038

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء681.0097.29اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسنين مؤيد صاحب حسن22122722411026042

كلية االثار/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين باسم جواد مطيوي22132722411026044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين خالد مجبل عبيد22142722411026046
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين علي راهي هاشم22152722411026049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء575.0082.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين علي عبد الجليل كاظم22162722411026050

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0076.86اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين علي فاضل رسول22172722411026053

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء576.0082.29اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين فاخر حمزه جابر22182722411026057

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0094.29اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحيدر حيدر جواد جاسم22192722411026063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء610.0087.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحيدر سلمان ياس خضير22202722411026065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0067.43اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحيدر محمد جواد كاظم22212722411026068

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحيدر مسلم حمود موسى22222722411026069

كلية اآلداب/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيرضا محمد فاضل عزيز22232722411026075

كلية التمريض/جامعة كربالء677.0096.71اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيزين العابدين حسين لطيف اسد22242722411026077

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل547.0078.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيسجاد سمير طالب حسن22252722411026083

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيسجاد عباس كريم محمد22262722411026084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيسجاد عبد االمير كريم عبد22272722411026085

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل597.0085.29اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيسيف عادل عباس نور22282722411026092

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيصاحب زمان صاحب حسن22292722411026094

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية635.0090.71اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيطارق عواد فرحان معله22302722411026096

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية609.0087.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيطه نبراس كامل فليح22312722411026098

كلية الزراعة/جامعة البصرة422.0060.29اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعباس بالل فرج بداي22322722411026099

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعباس حسن صالح مهدي22332722411026101

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعباس عامر حسن محمد علي22342722411026102

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعباس محمد سعيد زباله22352722411026103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513.0073.29اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعباس مناضل محمد حياوي22362722411026104

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعبد الحسين عقيل عبد الحسين مزهر22372722411026106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0067.57اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعبد الرحيم عادل عبد الرحيم كاظم22382722411026107

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم عبد كاظم22392722411026108

كلية الزراعة/جامعة كربالء524.0074.86اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعبد هللا حسين محمد خضير22402722411026109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء596.0085.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعبد هللا عامر جواد مطيوي22412722411026111

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى447.0063.86اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعبد هللا ناصر مجيد هادي22422722411026116

كلية العلوم/جامعة كربالء618.0088.29اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي احمد ابراهيم محمد22432722411026118

كلية الزراعة/جامعة كربالء665.0095.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي ثائر احمد علي22442722411026119

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي حسين أديب ساير22452722411026120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0080.57اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي حكمت جواد عوده22462722411026124

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي ضياء ناصر عبد الرضا22472722411026134

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية515.0073.57اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي عثمان ظليم موسى22482722411026139

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0087.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي عقيل عبد الحسين مزهر22492722411026140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء586.0083.71اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي محمد داخل عبد22502722411026143

كلية الزراعة/جامعة كربالء474.0067.71اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي محمد يحيى حسين22512722411026145

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي ميمون عبد الكريم حسين22522722411026146

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيقيس حازم محمد كاظم22532722411026150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة478.0068.29اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيكرار حيدر شنشول كاولي22542722411026153

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى454.0064.86اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمجتبى حامد عطيه مخلف22552722411026163
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء638.0091.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد الباقر احسان محسن عبد الوهاب22562722411026167

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء483.0069.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد الجواد ستار عيسى عرب22572722411026168

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد ثائر خليل ابراهيم22582722411026171

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل551.0078.71اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد جاسم ابراهيم خضير22592722411026172

كلية الزراعة/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد كاظم22602722411026173

كلية التمريض/جامعة ميسان672.0096.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد حافظ عباس حسن22612722411026176

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء634.0090.57اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد حسن هادي ظاهر22622722411026177

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية418.0059.71اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد خالد ناصر حسين22632722411026178

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل587.0083.86اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد سالم محمد علي شاهر22642722411026179

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد ستار جبر صالح22652722411026180

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء638.0091.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد سهل شهيد حسن22662722411026182

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد صادق كمال انور عبد العزيز22672722411026183

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد صفاء مهدي عبد الرسول22682722411026186

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء607.0086.71اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد عادل محمد علي محمد رضا22692722411026187

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد عبود كاظم سلطان22702722411026190

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد علي عبد االمير عبد الواحد22712722411026193

كلية التمريض/جامعة كربالء677.0096.71اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد علي مسلم جواد22722722411026194

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية615.0087.86اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد علي مهدي حسن22732722411026195

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد علي مهدي صاحب احمد22742722411026196

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد نعمه شاكر جواد22752722411026203

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد واثق حمزه حالن22762722411026204

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمرتضى عامر محمد عبد علي22772722411026208

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمصطفى حسين رحيم علي22782722411026218

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0087.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمصطفى حيدر هادي كاظم22792722411026219

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمصطفى عبد العال هادي عباس22802722411026223

كلية التمريض/جامعة كربالء678.0096.86اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمصطفى عالء عبد الحسين هادي22812722411026225

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل573.0081.86اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمصطفى علي تايه عربيد22822722411026226

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0079.29اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمصطفى محمد كريم صلبوخ22832722411026229

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى548.0078.29اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمقتدى عباس مظلوم مطرود22842722411026233

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر493.0070.43اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمقتدى علي عباس غزيوي22852722411026235

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمنتظر فليح حسن عبد هللا22862722411026240

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482.0068.86اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائييوسف أحمد ساير جاسم22872722411026258

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484.0069.14اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائييوسف رحيم كاظم وناس22882722411026262

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائييوسف شاكر حمود عايد22892722411026263

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء543.0077.57اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائييونس عامر عبد األمير مناع22902722411026266

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيابو الفضل سالم عبود خرنوب22912722411027003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائياحمد حسين كاظم مكطوف22922722411027007

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية640.0091.43اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائياحمد هكيش محمد رطان22932722411027016

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية509.0072.71اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائياحمد هيثم عبد الصاحب حميد22942722411027017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء597.0085.29اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيامير عباس عزيز عبد زيد22952722411027022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيانس محمود محمد سلمان22962722411027024
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قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية495.0070.71اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائياياد هيثم عبد الصاحب حميد22972722411027025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيبهاء الدين علي صالح هادي22982722411027028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيجعفر اسيل جاسم محمد22992722411027029

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى601.0085.86اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيحسن حبيب حسن علي23002722411027034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية585.0083.57اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيحسن عائد خشان كريم23012722411027035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيحسن عبد علي مهدي حمود23022722411027036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0078.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيحسن علي عبد االمير جاسم23032722411027037

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.0098.71اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيحسنين سعد عبد الحسن عبد هللا23042722411027042

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء547.0078.14اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيحسنين عبد االمير محمد شافي23052722411027043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء607.0086.71اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيحسين اسامه صاحب عبيد23062722411027045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيحسين علي شرهان علوان23072722411027049

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيحسين مهدي صالح عيال23082722411027054

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء518.0074.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيحيدر الكرار علي سعيد عالوي23092722411027056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيسجاد عدنان مزهر مسكين23102722411027066

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيصادق سعد عبد الحسن عبد هللا23112722411027073

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء632.0090.29اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيضرغام حسين علي حسين23122722411027075

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيعبد المجيد عبد الرزاق زويد عكال23132722411027085

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0061.14اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيعلي اموري جواد كاظم23142722411027088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيعلي حسن شاكر كاظم23152722411027089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء540.0077.14اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيقيصر شامل حريب برغي23162722411027100

كلية التمريض/جامعة كربالء679.0097.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمؤتمن حسن علي فرحان23172722411027107

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمجتبى عامر عباس هادي23182722411027109

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل580.0082.86اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمحمد باقر باسم محمد نعمه23192722411027111

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل610.0087.14اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد الرزاق عبد23202722411027112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمحمد عادل صيهود اسماعيل23212722411027117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد حسين23222722411027120

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية517.0073.86اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمهدي صالح عباس حبيب23232722411027134

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء629.0089.86اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيموسى فارس صالل عواد23242722411027136

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيوائل تحسين عالوي جواد23252722411027138

كلية الطب/جامعة كربالء712.00101.71اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيأحمد حسن أحمد رزاق23262722411028001

كلية الطب/جامعة كربالء709.68101.38اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيأحمد عباس نعيم صبار23272722411028002

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.4898.35اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيأكثم باسم عباس علي23282722411028003

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.2899.75اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيأمير عبد الرزاق عليوي جاسم23292722411028005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.6496.23اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيأمير عبير جاسم محمد23302722411028006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيأواب احمد عبد علي غزاي23312722411028007

كلية الطب/جامعة كربالء703.04100.43اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيابا الفضل ضياء محمد علي حسن23322722411028008

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.2898.33اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيابراهيم قاسم محمد علي محسن23332722411028009

كلية الصيدلة/جامعة كركوك688.4898.35اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيابراهيم محسن جاسم سلطان23342722411028010

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين670.2495.75اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائياحمد حيدر عباس فاضل23352722411028013

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء596.4085.20اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائياحمد مظهر سلمان عبد23362722411028020

كلية الطب/جامعة البصرة697.3699.62اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيامجد عبد الرزاق عبد الرضا عبد الزهره23372722411028022
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قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية632.0890.30اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيامير احمد فاضل بدير23382722411028023

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت615.0087.86اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيامير احمد كاظم عبد هللا23392722411028024

كلية اآلداب/جامعة االنبار458.0065.43اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيامير حيدر عبد مناف مجيد23402722411028025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء564.2080.60اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيامير مصطفى احمد شاه احمد ولي ضامن علي23412722411028029

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.96100.71اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيتقي جاسم محمد عبد23422722411028033

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.4094.34اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيجعفر جاسم محمد صالح23432722411028034

كلية الطب/جامعة كربالء704.80100.69اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيجعفر حسين أيتيم عبد الحسين23442722411028035

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.4894.64اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيجعفر صالح جحيل صالح23452722411028036

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.2495.03اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيجعفر محمد عبد الخضر نجم23462722411028038

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.3298.33اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحامد رضا حميد مجيد23472722411028039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.1694.31اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسن جعفر صاحب جاسم23482722411028041

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء630.4090.06اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسن علي عبد عون عبود23492722411028044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء565.0880.73اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسن فالح حسن سلطان23502722411028045

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.2493.61اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسن محمود محمد جواد23512722411028046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء623.3689.05اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسن وسام حميد عزيز23522722411028047

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية683.2097.60اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسنين علي عزيز راشد23532722411028049

كلية الطب/جامعة كربالء702.20100.31اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسنين مجتبى صالح خضير23542722411028050

كلية الزراعة/جامعة كربالء497.0071.00اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين جعفر محمد رضا جعفر23552722411028053

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.2895.04اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين جواد صالح مهدي23562722411028054

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية560.7280.10اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين عامر عباس موسى23572722411028055

كلية العلوم/جامعة النهرين593.0084.71اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين عصام عبد االله صاحب23582722411028056

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.1298.30اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين علي جبار نعوم23592722411028057

كلية الطب/جامعة كربالء701.84100.26اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين علي عبود شلش23602722411028060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين علي يوسف نادوس23612722411028061

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء683.0097.57اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين قحطان هاشم رحمه23622722411028063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء572.0081.71اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين مؤيد احمد علي23632722411028065

كلية الطب/جامعة كربالء702.60100.37اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين نزار جواد هاشم23642722411028068

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء652.5293.22اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحيدر حكمت محمد نايف23652722411028070

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء684.8897.84اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحيدر عبد الحسين محمد علي حمزه23662722411028075

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد681.7297.39اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحيدر مؤيد توفيق عباس23672722411028079

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.9299.27اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيذو الفقار علي خضير عبس23682722411028083

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية566.7280.96اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيرضا مالك جبار فشاخ23692722411028088

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.2099.74اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيرضا محمد كاظم يعقوب23702722411028089

كلية الصيدلة/جامعة كربالء688.7298.39اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيستار حميد عبد علي جاسم23712722411028094

كلية التمريض/جامعة كربالء682.2497.46اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيسجاد أثير جواد كاظم23722722411028095

كلية الطب/جامعة كربالء710.00101.43اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيسجاد محمد حميد حسين23732722411028098

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0884.58اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيسيف رائد خضير كاظم23742722411028102

كلية الطب/جامعة ميسان696.6499.52اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيسيف علي صالح مركب23752722411028104

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية544.0477.72اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيسيف غسان غازي يوسف23762722411028105

كلية الطب/جامعة كربالء702.52100.36اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيصادق محمد صاحب علي23772722411028107

كلية الطب/جامعة كربالء707.92101.13اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيصادق ناصر مهدي ناصر23782722411028108
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قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية579.8482.83اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيصالح علي صالح مهدي23792722411028109

كلية الصيدلة/جامعة كربالء694.1299.16اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيصالح مهدي شعالن حسين23802722411028110

كلية الطب/جامعة نينوى695.7699.39اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعباس شاكر نور جوده23812722411028111

كلية الطب/جامعة المثنى697.6499.66اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد السالم ابراهيم سلمان موسى23822722411028118

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.1298.02اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا أحمد عبد زيد محسن23832722411028119

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا احمد ظاهر رحمن23842722411028120

كلية الطب/جامعة كربالء703.12100.45اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا حسين عالء اسماعيل23852722411028121

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.2497.61اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا محسن عبيد محي23862722411028122

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.9296.27اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا محمد نعيم صنكور23872722411028124

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء684.5297.79اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد المحسن نظير عبد االمير عبد الرحيم23882722411028125

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء656.0093.71اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد المهيمن ماجد حسين دويج23892722411028126

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي االصغر جميل حميد كاظم23902722411028130

كلية الصيدلة/جامعة كربالء688.5698.37اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي اليق مهدي ابراهيم23912722411028133

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.7294.10اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي اياد جاسم عبد الحسين23922722411028134

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0063.29اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي باسم رحيم صادق23932722411028135

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء577.0082.43اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي باقر حسين سلمان23942722411028136

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.8491.69اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي حسن فاضل عبد الرضا23952722411028138

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل592.0084.57اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي رشيد ناصر حسين23962722411028143

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.4497.92اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي رفعت عبد الواحد صيهود23972722411028144

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية622.5688.94اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي عصام عباس حمود23982722411028149

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل564.5680.65اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي عالء نعمه محمود23992722411028151

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء582.2883.18اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي عمار عدنان عبد الحسين24002722411028152

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.6090.80اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي عمار محسن خضير24012722411028153

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي غالب حسين طالب24022722411028154

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.2892.90اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي فاضل كاظم سلمان24032722411028155

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية568.1281.16اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي ماجد عداي تومان24042722411028159

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية624.6089.23اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي محمد صاحب احمد جواد24052722411028162

كلية الزراعة/جامعة كربالء497.0071.00اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي محمد صادق اسماعيل24062722411028163

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0092.86اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي موسى محمد عواد24072722411028166

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.2895.61اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي نعمه جليل مهدي24082722411028168

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء561.1280.16اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي نورس محمد شهيد24092722411028169

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.7296.25اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي هاشم علوان عواد24102722411028170

كلية الطب/جامعة كربالء705.60100.80اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيفاضل عباس فاضل حمودي24112722411028175

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية632.8490.41اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيكاظم عبد الكريم صادق رفيع24122722411028178

كلية العلوم/جامعة كربالء609.9687.14اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيماهر حسين علي حسين24132722411028185

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية579.0882.73اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمبين فراس فائق سعيد24142722411028186

كلية الطب/جامعة بغداد712.00101.71اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمجتبى انور محمد عبد الحسين24152722411028187

كلية القانون/جامعة كربالء611.3687.34اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمجتبى فارس سعدون عمران24162722411028188

كلية الطب/جامعة كربالء698.6499.81اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد أسامة حيدر عيسى24172722411028190

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء558.0079.71اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد باقر حسن مصحب راهي24182722411028192

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.2899.04اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد باقر طواش عبد علي24192722411028193
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.4494.78اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الحسين عباس علي24202722411028194

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.2496.18اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد باقر عمار محمد طارق24212722411028196

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية680.9697.28اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد باقر مؤيد عمران جياد24222722411028197

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.1698.74اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد حبيب سلمان رسول24232722411028202

كلية الطب/جامعة بغداد713.76101.97اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد حميد خضير جاسم24242722411028204

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.3696.34اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد حيدر اسماعيل حسين24252722411028205

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0497.43اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد رشيد سعدون جميل24262722411028206

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء646.4892.35اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد رضا محمد حسين علي حسين24272722411028207

كلية الطب/جامعة بغداد709.84101.41اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد عباس ابراهيم محمد24282722411028210

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد عبد الصاحب قاسم عبيد24292722411028212

كلية الطب/جامعة بغداد708.36101.19اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد عزيز شنات محمد24302722411028214

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.7698.97اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد علي رعد محسن عبد24312722411028216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد علي عبد الحسن علي24322722411028217

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية681.2497.32اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد علي عبد الرسول عبد العباس صاحب24332722411028218

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية523.6474.81اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد علي ناصر ستار24342722411028220

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.4875.50اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد فالح حسن جاسم24352722411028222

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء490.3270.05اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد مؤيد نجم عبيد24362722411028226

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.7261.25اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد مرتضى عبد جابر24372722411028227

كلية الطب/جامعة بغداد707.20101.03اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد ناجح هاشم درويش24382722411028228

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.9295.13اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد نعمه حسن كطافه24392722411028229

كلية الصيدلة/جامعة كربالء691.7698.82اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمرتضى جعفر محمد رضا جعفر24402722411028234

كلية طب االسنان/جامعة كربالء694.0099.14اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمرتضى رضا حسين سلطان24412722411028235

كلية الصيدلة/جامعة كربالء693.3299.05اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمرتضى عباس رضا عباس24422722411028236

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء680.4097.20اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمرتضى عبد الرحيم علي حمزه24432722411028237

كلية التمريض/جامعة البصرة673.7696.25اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمرتضى نجاح كاظم عطيوي24442722411028239

كلية العلوم/جامعة سومر629.0089.86اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى احمد كريم حسين24452722411028241

كلية الطب/جامعة كربالء710.00101.43اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى باسم محمد كاظم24462722411028242

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.9698.85اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى عباس مطر كاظم24472722411028243

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.2898.33اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى عبد الرحيم عبيد حمود24482722411028244

كلية الطب/جامعة تكريت696.5699.51اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى عالء محمد مهدي24492722411028246

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء626.0089.43اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن محمد24502722411028248

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.3695.05اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد عجيل24512722411028250

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء613.0087.57اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى همام عبد االمير رضا24522722411028251

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء683.8097.69اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى هيثم عبد االمير حنتاو24532722411028252

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511.0073.00اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى يوسف عباس كاطع24542722411028254

كلية الطب/جامعة كربالء700.60100.09اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصعب عدنان عبد حميد24552722411028255

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية648.8492.69اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمنتظر ابراهيم عبد الستار ابراهيم24562722411028257

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء643.5291.93اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمنتظر عمار عدنان عبد الحسين24572722411028260

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.1693.02اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمنتظر محمد عبد الحسن وطبان24582722411028261

كلية الطب/جامعة بغداد708.92101.27اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمهدي عبد الكريم صادق رفيع24592722411028263

كلية التمريض/جامعة ميسان671.0495.86اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمهيمن احمد رزاق طارش24602722411028265
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قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيياسر محمد علي هادي حسين24612722411028268

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.5670.22اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيياسين حيدر عبد االمير حسين24622722411028270

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.1692.88اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيياسين عدي عبد الرضا محمد24632722411028271

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.4097.63اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيياسين عمار موسى مدب24642722411028272

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.9298.56اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائييوسف مصطفى يحيى صاحب24652722411028277

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء671.0095.86اعدادية الرافدين للبنيناحيائيامجد مهدي كاطع كاني24662722411029009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيامير تركي عطيه عبد24672722411029010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0070.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيامير جبار حامد جاسم24682722411029011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية الرافدين للبنيناحيائيامير حسين خضير عباس24692722411029012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء576.0082.29اعدادية الرافدين للبنيناحيائيامير محمود كاظم عبد24702722411029014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء578.0082.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيامير مصلح دخين عناد24712722411029015

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء540.0077.14اعدادية الرافدين للبنيناحيائيايهاب احمد مسير ضاحي24722722411029016

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الرافدين للبنيناحيائيباقر جواد باقر اسد24732722411029017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية الرافدين للبنيناحيائيجعفر اسعد جبار عبد الحسن24742722411029019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسن هيثم علي عبد الهادي24752722411029026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء632.0090.29اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين احمد عباس حمود24762722411029028

كلية اآلداب/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين جاسم محمد عبود24772722411029030

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.0099.86اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين علي كاظم وهام24782722411029040

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين كامل حنون حمداوي24792722411029042

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحيدر حسين موسى حمود24802722411029046

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحيدر علي كامل عرد24812722411029048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء622.0088.86اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحيدر محمد صالح مهدي24822722411029049

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء565.0080.71اعدادية الرافدين للبنيناحيائيذو الفقار عبد االمير نصيف جاسم24832722411029050

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل572.0081.71اعدادية الرافدين للبنيناحيائيساجد فارس حسن فليك24842722411029055

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0088.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيصادق مصطفى نزار علي24852722411029062

كلية العلوم/جامعة كربالء600.0085.71اعدادية الرافدين للبنيناحيائيصالح فاضل صالح مهدي24862722411029063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعباس علي مهدي جباس24872722411029072

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط606.0086.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعباس ياسر جبار تويه24882722411029075

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعبد هللا سرحان حمود فرهود24892722411029077

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي حمزه عبادي حسن24902722411029083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0076.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي رعد جساب زغير24912722411029088

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية634.0090.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي صادق عباس عبد الكاظم24922722411029091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي صباح رسول حسين24932722411029092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء577.0082.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي عبد الكاظم خليف محمد24942722411029094

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى632.0090.29اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي نعمه الطيف هادي24952722411029101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507.0072.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكرار حسين حمادي طخاخ24962722411029106

كلية الزراعة/جامعة كربالء456.0065.14اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكرار حيدر جواد كاظم24972722411029107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0069.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكرار عباس صادق علي24982722411029108

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0062.29اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكرار عبد الخالق مشرف عبعوب24992722411029109

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكرار قصي عبد العزيز عبد النبي25002722411029110

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمؤمل فاضل دويج سلمان25012722411029113
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كلية التمريض/جامعة ميسان669.0095.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمجتبى كاظم جدوع حسن25022722411029118

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى614.0087.71اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد اباذر راهي سعدون25032722411029120

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد علي احمد محسن سعدون25042722411029130

كلية العلوم/جامعة كربالء638.0091.14اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد علي شرقي حواس25052722411029132

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد فيصل حمزه حمد25062722411029135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد كامل علي عباس25072722411029136

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد مهدي راهي علي25082722411029138

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى رسول خضر حسين25092722411029150

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمنتظر عماد راضي عوده25102722411029159

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0093.86اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمنتظر كريم كاظم خلف25112722411029160

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء573.0081.86اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمنير مهيمن سعد ابو كطيفه25122722411029162

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى619.0088.43اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيابراهيم صالح عبد الرضا زيدان25132722411030001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية612.0087.43اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيابو الحسن علي عبد هللا ياسين25142722411030002

كلية التمريض/جامعة كربالء676.0096.57اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائياثير علي صاحب حسن25152722411030003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة560.0080.00اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائياحمد سالم طالب حسان25162722411030006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائياحمد عدنان عسكر دلي25172722411030008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء631.0090.14اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائياحمد هادي محمد علي رشيد25182722411030011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيامير علي صاحب حسن25192722411030014

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء503.0071.86اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحسن محمد موسى هيال25202722411030027

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحسين سعد عبد الكاظم حسن25212722411030035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحسين علي عباس هرموش25222722411030038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556.0079.43اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحسين علي نوري راضي25232722411030039

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحيدر فارس عايد محمد25242722411030046

كلية الزراعة/جامعة كربالء466.0066.57اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيداود سلمان محمد مجهول25252722411030048

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل552.0078.86اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيسجاد غانم سعد خضير25262722411030054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيصالح مهدي حسين حاتم25272722411030058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية619.0088.43اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيطاهر عدنان علي حسين25282722411030060

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0081.43اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعباس فاضل عبد االمير نعمه25292722411030066

كلية العلوم/جامعة كربالء616.0088.00اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعباس ماجد هادي كاظم25302722411030068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعبد االمام ثعبان عبد خضير25312722411030069

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء547.0078.14اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعبد هللا سهل محسن عبد الوهاب25322722411030072

كلية العلوم/جامعة بابل590.0084.29اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعلي احمد محمد حسين25332722411030074

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية631.0090.14اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعلي خالد عباس جواد25342722411030078

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعلي سمير صبحي علي25352722411030079

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء627.0089.57اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعلي عبد الزهره محمد جاسم25362722411030082

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعمار جوده صكر مايع25372722411030091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيغيث غالب عبد االمير عبود25382722411030094

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء562.0080.29اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمبين نظام عبد الحسين وناس25392722411030103

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد المنتظر عالء عبد الستار عبد الحميد25402722411030106

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0091.14اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد باسم عبد شاطي25412722411030107

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد حسن سعد خضير25422722411030109
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد رسول محمد حسين25432722411030111

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية614.0087.71اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد رياض كاظم عبد الحر25442722411030113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء549.0078.43اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد صالح عبد الرضا زيدان25452722411030115

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد كاظم عبد علي عباس25462722411030120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء619.0088.43اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد وليد عبد الحسين عبد الساده25472722411030124

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار424.0060.57اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد يوسف عبد النبي عذافه25482722411030125

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمرتضى عبد الكريم شاكر سالم25492722411030131

كلية الزراعة/جامعة كربالء469.0067.00اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمرتضى نجم عبد هادي25502722411030136

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمصطفى حيدر نعمه كاظم25512722411030139

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء629.0089.86اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمصطفى عبد االمير مهدي علوان25522722411030144

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمهدي فاضل شندي محمد25532722411030153

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء633.0090.43اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيياسين محمد علي حبيب25542722411030160

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71اعدادية الحسينية للبنيناحيائيأيوب يوسف خضير عيدان25552722411031004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية الحسينية للبنيناحيائياحسان حسن كاظم صليبي25562722411031005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى377.0053.86اعدادية الحسينية للبنيناحيائياحمد حيدر عباس واوي25572722411031007

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية الحسينية للبنيناحيائياحمد سلمان حسن سلمان25582722411031009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية الحسينية للبنيناحيائياحمد علي جبر حسون25592722411031013

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية635.0090.71اعدادية الحسينية للبنيناحيائيامير اركان جعفر بستان25602722411031021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0086.43اعدادية الحسينية للبنيناحيائيامير علي محسن ناصر25612722411031024

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00اعدادية الحسينية للبنيناحيائيايمن عادل علي حسين25622722411031027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط598.0085.43اعدادية الحسينية للبنيناحيائيباقر محمد حسين عباس25632722411031029

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية الحسينية للبنيناحيائيبشير هشام عايد صفوك25642722411031030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0070.14اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحسن احمد مزهر كاظم25652722411031034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر453.0064.71اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحسنين حيدر ابراهيم عبيد25662722411031039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحسين احمد سلمان مردان25672722411031041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحسين علي كاظم حسين25682722411031051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحسين فوزي عبد هللا حسين25692722411031053

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحميد احمد حميد مهدي25702722411031058

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل520.0074.29اعدادية الحسينية للبنيناحيائيذو الفقار مشتاق محمد كاظم25712722411031062

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية الحسينية للبنيناحيائيرضا هادي رضا حمزه25722722411031063

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية الحسينية للبنيناحيائيزيد احمد نايف خضير25732722411031064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00اعدادية الحسينية للبنيناحيائيزين العابدين ضياء عبد الصادق علي25742722411031065

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية375.0053.57اعدادية الحسينية للبنيناحيائيسجاد جابر دخيل حمزه25752722411031066

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية الحسينية للبنيناحيائيسيف حسن فخري شالل25762722411031075

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية الحسينية للبنيناحيائيصالح غالب صالح مهدي25772722411031078

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57اعدادية الحسينية للبنيناحيائيضياء باسم احمد حمزه25782722411031081

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل542.0077.43اعدادية الحسينية للبنيناحيائيضياء علي جلوب عبد الكريم25792722411031083

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعباس عقيل رحيم جبر25802722411031088

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعباس علي صالح راضي25812722411031089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعبد هللا عصام محمد حمزه25822722411031094

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0061.86اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعبد هللا مهند سهام خضير25832722411031098
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي حامد فارس منشد25842722411031103

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي حسن هادي طه25852722411031105

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي رحيم خضير عبد25862722411031110

كلية الزراعة/جامعة كربالء421.0060.14اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي فراس حسين عوده25872722411031115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان454.0064.86اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي نصر حسن عالوي25882722411031120

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى449.0064.14اعدادية الحسينية للبنيناحيائيقاسم احمد منديل فارس25892722411031123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية الحسينية للبنيناحيائيكرار رحيم خضير عبد25902722411031127

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد احمد حسن صخيل25912722411031135

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد رسول حميد خضير25922722411031142

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر516.0073.71اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد رياض عبد عون فواز25932722411031143

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار452.0064.57اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد علي جياد متعب25942722411031147

كلية التمريض/جامعة ميسان669.0095.57اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد فائز خضير عباس25952722411031150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0068.71اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمرتضى محمد علي عبيد25962722411031159

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمرتضى موفق علي عبد العزيز25972722411031160

كلية الزراعة/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمرتضى ناجي محسن محمد25982722411031161

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمصطفى تحسين علي كاظم25992722411031163

كلية االثار/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمصطفى جواد كاظم عزيز26002722411031164

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمصطفى عدنان عبيد حسين26012722411031167

كلية الزراعة/جامعة كربالء497.0071.00اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمهدي عماد عكاب ضفير26022722411031180

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية الحسينية للبنيناحيائيوليد خالد عواد حسين26032722411031186

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى631.0090.14اعدادية الهندية للبنيناحيائياحمد حسن محسن جمعه26042722411032003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الهندية للبنيناحيائياحمد حسن هادي كاظم26052722411032004

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية الهندية للبنيناحيائياحمد عباس ظاهر محسن26062722411032008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية507.0072.43اعدادية الهندية للبنيناحيائياحمد عبد الحسين حميد سعيد26072722411032009

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان533.0076.14اعدادية الهندية للبنيناحيائياحمد كريم حسين تايه26082722411032010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الهندية للبنيناحيائياحمد محمد عبد الرضا محي26092722411032012

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الهندية للبنيناحيائيامير حسين علي مهدي26102722411032019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الهندية للبنيناحيائيامير حيدر جبار محمد26112722411032020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0077.57اعدادية الهندية للبنيناحيائيامير رحيم عبد زيد يدام26122722411032021

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية الهندية للبنيناحيائيامير رعد غاوي فرج26132722411032022

كلية االثار/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية الهندية للبنيناحيائيامير طارق محمد عباده26142722411032023

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الهندية للبنيناحيائيامير محمد مخيف سلمان26152722411032026

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية الهندية للبنيناحيائيباقر جواد كاظم عبد26162722411032029

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء471.0067.29اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسن نجم عبد االمير جيثوم26172722411032035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين حمزه عباس وادي26182722411032048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين حيدر فاضل محمد سعيد26192722411032050

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية496.0070.86اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين زكي حسن باقر26202722411032053

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين عباس علوان شبيب26212722411032058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين عالء فالح رضا26222722411032060

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين علي حسين معيوف26232722411032062

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء681.0097.29اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين علي كاظم منادي26242722411032064
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التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين فاضل عبد الحسين مسرهد26252722411032067

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل648.0092.57اعدادية الهندية للبنيناحيائيحيدر طالب جواد كاظم26262722411032076

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الهندية للبنيناحيائيرضا عماد جواد عبد الكاظم26272722411032083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الهندية للبنيناحيائيرياض فاضل عبد الساده حميزه26282722411032084

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار578.0082.57اعدادية الهندية للبنيناحيائيزيد حسين جواد كاظم26292722411032085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الهندية للبنيناحيائيزيد عبد الحسين كاظم مصحب26302722411032088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الهندية للبنيناحيائيسجاد باسم عبد الحسن كاظم26312722411032093

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0075.57اعدادية الهندية للبنيناحيائيسجاد محمد عباس مليوخ26322722411032095

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية472.0067.43اعدادية الهندية للبنيناحيائيسجاد محمد فاضل محمود26332722411032096

كلية العلوم/جامعة بابل598.0085.43اعدادية الهندية للبنيناحيائيسيف وسيم كاظم جواد26342722411032097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0079.29اعدادية الهندية للبنيناحيائيضرغام ناظم عليوي عبيد26352722411032101

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية الهندية للبنيناحيائيعباس ستار عبد الحسين صاحب26362722411032103

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الهندية للبنيناحيائيعباس علي حسين وادي26372722411032105

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14اعدادية الهندية للبنيناحيائيعباس ميثم عباس مرزه26382722411032108

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية الهندية للبنيناحيائيعباس هادي محمد راضي26392722411032109

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0094.86اعدادية الهندية للبنيناحيائيعبد هللا حسين شاكر موسى26402722411032113

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل611.0087.29اعدادية الهندية للبنيناحيائيعبد هللا سالم كاظم علي26412722411032114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0077.43اعدادية الهندية للبنيناحيائيعبد هللا سعود مطرود غضب26422722411032115

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيعبد هللا سهيل مرزوك شكاري26432722411032116

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية الهندية للبنيناحيائيعبد هللا فاضل عباس ربيد26442722411032118

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الهندية للبنيناحيائيعبد هللا فالح هادي حسن26452722411032119

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر528.0075.43اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي ابراهيم داخل جباري26462722411032123

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي ثائر غازي نعمه26472722411032132

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي ثامر خضر علوان26482722411032133

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي حازم عباس صافي26492722411032134

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي حيدر جالوي شندل26502722411032143

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي حيدر حسن حسون26512722411032144

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي حيدر صباح محسن26522722411032146

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي رائد يوسف جهاد26532722411032149

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي عاد محمد حسين وهاب26542722411032154

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي عدي عادل هادي26552722411032155

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية641.0091.57اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي فاضل عبيد محمد26562722411032158

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل545.0077.86اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي فريد مالك سوادي26572722411032159

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي مرتضى علي كاظم شعالن26582722411032162

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي مصعب موسى ابو حسين26592722411032163

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل564.0080.57اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي مهدي حسين مهدي26602722411032165

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء606.0086.57اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي ميثم عبد االمير عبيد26612722411032166

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء556.0079.43اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي وحيد كاظم عذاب26622722411032169

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية الهندية للبنيناحيائيعمار حيدر جبار شعبون26632722411032170

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى600.0085.71اعدادية الهندية للبنيناحيائيغيث فاضل عبد حسين26642722411032173

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية الهندية للبنيناحيائيقاسم مكصد مجبل كاظم26652722411032177
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية504.0072.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الساده شاهر26662722411032184

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيكرار محمد عباس عبد هللا26672722411032188

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء572.0081.71اعدادية الهندية للبنيناحيائيليث كفاح فاضل حسين26682722411032192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484.0069.14اعدادية الهندية للبنيناحيائيمجتبى مالك كامل الطيف26692722411032196

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء499.0071.29اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد احمد شاكر عبد الزهره26702722411032198

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد الصادق سلمان محمد علي علوان26712722411032199

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد الطيب إبراهيم عبد الواحد مهدي26722722411032201

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0073.29اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد باقر سليم فيصل عبد الهادي26732722411032202

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء550.0078.57اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد حسين عادل راضي محيسن26742722411032207

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء604.0086.29اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد حميد جبر سلمان26752722411032209

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد رضا احسان علي جبار26762722411032214

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد رضا سليم كشاش جاسم26772722411032215

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد عباس كرم جاسم26782722411032219

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد علي سعيد رشيد مجيد26792722411032223

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد فاضل جواد كاظم26802722411032226

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد قاسم منعم حمود26812722411032227

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية515.0073.57اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد كاظم توفيق صبار26822722411032228

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد ميثاق راضي جويد26832722411032234

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد ميري جاسم محمد26842722411032235

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية الهندية للبنيناحيائيمرتضى صباح فاضل حسين26852722411032239

كلية علوم البحار/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية الهندية للبنيناحيائيمرتضى صالح حسن خضير26862722411032240

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الهندية للبنيناحيائيمرتضى محمد وادي عبد علي26872722411032244

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الهندية للبنيناحيائيمرتضى منصور محمد غريب26882722411032246

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيمصطفى عباس كاظم علوان26892722411032253

كلية التمريض/جامعة كربالء677.0096.71اعدادية الهندية للبنيناحيائيمصطفى عالء عبد الحسين مجيد26902722411032256

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية الهندية للبنيناحيائيمصطفى محسن عيسى هاشم26912722411032259

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية664.0094.86اعدادية الهندية للبنيناحيائيمقتدى رائد لطيف كيطان26922722411032261

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.0092.86اعدادية الهندية للبنيناحيائيمنتظر جاسم علوان حسون26932722411032264

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57اعدادية الهندية للبنيناحيائيمنتظر كاظم غالي راضي26942722411032266

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل543.0077.57اعدادية الهندية للبنيناحيائيمنتظر منصور محمد غريب26952722411032268

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية الهندية للبنيناحيائيمهدي وسام ستار حسين26962722411032272

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية الهندية للبنيناحيائينور الدين صباح حواس هادي26972722411032278

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل533.0076.14اعدادية الرياحي للبنيناحيائياحمد ابراهيم فهد شريمط26982722411033002

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل596.0085.14اعدادية الرياحي للبنيناحيائياحمد حسن عبد الكريم كاظم26992722411033006

كلية الطب/جامعة كربالء701.00100.14اعدادية الرياحي للبنيناحيائياحمد صالح مهدي كيطان27002722411033010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0067.14اعدادية الرياحي للبنيناحيائياحمد علي عبيد عباس27012722411033014

كلية العلوم/جامعة بابل580.0082.86اعدادية الرياحي للبنيناحيائيامير اديب حياوي محسن27022722411033022

كلية الصيدلة/جامعة كربالء691.0098.71اعدادية الرياحي للبنيناحيائيامير عادل عبد عبد الحسين27032722411033026

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى612.0087.43اعدادية الرياحي للبنيناحيائيامين علي ناظم هالسه27042722411033028

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين548.0078.29اعدادية الرياحي للبنيناحيائيبارق محمد هادي عبيد27052722411033032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية الرياحي للبنيناحيائيبشير احمد عبد الحسين عماش27062722411033034
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كلية التمريض/جامعة كربالء681.0097.29اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحامد مهدي عواد عباس27072722411033039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء530.0075.71اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحسن هادي عليوي ناصر27082722411033045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية600.0085.71اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحسين صالح خضير عبيس27092722411033051

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحسين عبد الرضا جابر عمار27102722411033052

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحسين عالء طباش صياح27112722411033054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحسين علي مناع عجاج27122722411033059

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحيدر احمد جبر سلمان27132722411033064

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة428.0061.14اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحيدر عبد الحسين باهض ثامر27142722411033066

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل593.0084.71اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحيدر محمد جاسم لفته27152722411033068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء553.0079.00اعدادية الرياحي للبنيناحيائيذو الفقار ضياء جعفر عبد االمير27162722411033072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء529.0075.57اعدادية الرياحي للبنيناحيائيرائد عبد حمود محمد27172722411033073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0068.29اعدادية الرياحي للبنيناحيائيرضا اثير عدنان سرحان27182722411033075

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء613.0087.57اعدادية الرياحي للبنيناحيائيزين العابدين حسن عنون حمود27192722411033077

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل592.0084.57اعدادية الرياحي للبنيناحيائيسجاد عادل عباس مجدي27202722411033082

كلية االثار/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية الرياحي للبنيناحيائيصادق فيصل حمود لفته27212722411033084

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعادل خبير هاني طعمه27222722411033088

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء545.0077.86اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعباس خضير ابراهيم منذور27232722411033092

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعباس هادي مال هللا سنيسل27242722411033096

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعبد هللا شاكر حسوني عباس27252722411033102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي جليل كاظم صباح27262722411033110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي حسين عبد االمير حسن27272722411033115

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي رياض جاسم حمد27282722411033120

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0072.29اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي سعد حميد تركي27292722411033121

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي شاكر محمود حمزه27302722411033123

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي عباس ثامر محمد27312722411033126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0068.43اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي عبد الكاظم يونس نايف27322722411033130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي قاسم حمود فويز27332722411033134

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل606.0086.57اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي محمد قاسم جاسم27342722411033139

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية639.0091.29اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي محمد مصعب فرهود27352722411033140

كلية التمريض/جامعة تكريت670.0095.71اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعمار حيدر فخري حمود27362722411033146

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية الرياحي للبنيناحيائيكرار شاكر شاني فرمان27372722411033152

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0095.29اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمؤمل حسن رحم هوير27382722411033157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء563.0080.43اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمحسن فيصل محمد حسن27392722411033160

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمحمد احمد غزال ياسر27402722411033162

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمحمد حسين محسن جواد27412722411033166

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء561.0080.14اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمحمد عدنان كاظم عبد27422722411033173

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء626.0089.43اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمحمد علي ثامر مزهر جواد27432722411033175

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمحمد علي حسن مجيد إسماعيل27442722411033176

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمحمد فائز مرزه كاظم27452722411033181

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء563.0080.43اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمحمد قيس عبد االمير عبد الجليل27462722411033184

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمحمد مرشد فالح عبود27472722411033189
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كلية الطب البيطري/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمحمد مهدي صالح عباس هالل27482722411033190

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمحمود شاكر مشعان عباس27492722411033193

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمرتضى حيدر جاسم حسن27502722411033195

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمرتضى غسان عبد الرزاق صالح27512722411033196

كلية العلوم/جامعة بابل594.0084.86اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمصطفى جواد كاظم ناصر27522722411033201

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية558.0079.71اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمنتظر محمد مصعب فرهود27532722411033218

كلية طب االسنان/جامعة كربالء695.0099.29اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمهند اياد كاظم فاضل27542722411033221

كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0062.71اعدادية الرياحي للبنيناحيائييوسف اسعد ياس خضير27552722411033225

كلية علوم البحار/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيأحمد مبارك حسين مارد27562722411034002

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى630.0090.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيأحمد منصور عبد الزهره مفجع27572722411034004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0068.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيابراهيم خليل إبراهيم عبد27582722411034007

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد امين وداعه حسن27592722411034010

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية647.0092.43اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد حسن نوري راضي27602722411034012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل558.0079.71اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد صفاء طالب جاسم27612722411034016

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية643.0091.86اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد غني كاظم حسين27622722411034021

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد وليد حميد جبار27632722411034026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيازهر عماد حبيب حمزه27642722411034027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل609.0087.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيامير بهاء شاكر حبيب27652722411034031

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0081.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيامير حسن هادي راهي27662722411034033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية الفرات للبنيناحيائيامير سعدون محمد عبد الحسين27672722411034036

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط464.0066.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيامير صدام حسين بوهان27682722411034037

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء480.0068.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيامير عباس عبد علي جبر27692722411034038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيباقر جابر فاضل جابر27702722411034047

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية628.0089.71اعدادية الفرات للبنيناحيائيباقر علي سلمان شمخي27712722411034048

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية496.0070.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيبسام عليوي فرهود عبيس27722722411034050

كلية طب االسنان/جامعة كربالء695.0099.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيجاسم حسين غازي جاسم27732722411034052

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيجعفر ناجح عبد زيد كاظم27742722411034054

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسن حيدر عليوي هادي27752722411034058

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل582.0083.14اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسن علي حسين عبد27762722411034061

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسنين عقيل خضر عباس27772722411034067

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية604.0086.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين حاكم فضل محمد27782722411034071

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء474.0067.71اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين عباس صالح مهدي27792722411034077

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل529.0075.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين عبد االمير محمد حسين27802722411034079

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين عبد زيد عباس محمد27812722411034080

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل561.0080.14اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين علي حسين محمد27822722411034084

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين كاظم نعمه مهدي27832722411034091

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل534.0076.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين مجيد محيبس محمد27842722411034093

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين محمود عباس محمود27852722411034096

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين نعمان هاشم حسون27862722411034097

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء620.0088.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيحيدر احمد كاظم علي27872722411034100

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيحيدر باقر هادي عبد االمير27882722411034101
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0069.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيحيدر حسن خليل دمير27892722411034102

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية الفرات للبنيناحيائيحيدر حمزه طالب كاظم27902722411034104

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية571.0081.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيحيدر راضي صاحب مطر27912722411034106

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل556.0079.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيحيدر ضياء كاظم حسن27922722411034107

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71اعدادية الفرات للبنيناحيائيخالد عالء محسن عبيد27932722411034110

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل591.0084.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيرضا عقيل محسن محمد رضا27942722411034114

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين623.0089.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيزهير محسن محمد رضا حسين27952722411034116

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0099.14اعدادية الفرات للبنيناحيائيزيد وهاب عبد الرزاق كريم27962722411034123

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيسجاد اكرم كاظم لفته27972722411034128

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0099.14اعدادية الفرات للبنيناحيائيسجاد حميد فرحان متعب27982722411034131

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيسجاد عالوي عبد هللا كاظم27992722411034133

كلية العلوم/جامعة كربالء613.0087.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيضرغام جميل عبيد معين28002722411034140

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء549.0078.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيعباس صادق خضير عباس28012722411034145

كلية التمريض/جامعة كربالء675.0096.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيعباس محمد غالب عبد علي28022722411034149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية الفرات للبنيناحيائيعباس مصطفى شاكر زيدان28032722411034150

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا جليل جواد كاظم28042722411034154

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية537.0076.71اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا شعالن عبد الساده حنون28052722411034157

كلية العلوم/جامعة بابل634.0090.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا عادل عليوي لطيف28062722411034158

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا فخري علي عبد الكريم28072722411034159

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة562.0080.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا فياض عبد عون مكي28082722411034160

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل606.0086.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد المجيد فاضل مجيد سعيد28092722411034163

كلية طب االسنان/جامعة كربالء695.0099.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي احمد فاضل عبد الرحيم28102722411034168

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية622.0088.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي ازهر عباس نجم28112722411034170

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي باسم غانم فاخر28122722411034171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل515.0073.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي جابر حميد خشان28132722411034173

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي جواد فضل محمد28142722411034175

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل531.0075.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي حسين عليوي جبار28152722411034181

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي حسين غازي جاسم28162722411034182

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي حسين فخري كريم28172722411034184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي حيدر علي هادي بخيت28182722411034187

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472.0067.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي حيدر غانم هاشم28192722411034188

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي رعد محمد عبد الحسين28202722411034191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0068.14اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي رياض عبد السجاد محمد حسين28212722411034192

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى486.0069.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي زاهر حبيب حساني28222722411034193

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية627.0089.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي زهير نعمان كريم28232722411034194

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء534.0076.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي سجاد عبد االمير حسن28242722411034195

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي عامر صباح علي28252722411034202

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء604.0086.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي عباس خضير عباس28262722411034203

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار537.0076.71اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي عبد العباس باجي محمد28272722411034206

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0068.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي مرتضى شاكر جبار28282722411034218

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية494.0070.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي ميثم كاظم محمد28292722411034222
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء567.0081.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي ياسين قيس موسى28302722411034226

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي يحيى حسن عوده28312722411034227

كلية طب االسنان/جامعة بابل696.0099.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيقاسم حمزه عبد الصاحب حمود28322722411034231

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء452.0064.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيقاسم كيلو عبد اسماعيل28332722411034232

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0081.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيكاظم فائق عبد الزهره مفجع28342722411034234

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الفرات للبنيناحيائيكرار حيدر محي عبود28352722411034237

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الفرات للبنيناحيائيكرار صباح فاضل عبد الحسين28362722411034238

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية الفرات للبنيناحيائيمؤمل عالء صاحب كاظم28372722411034242

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد الباقر محمد كشيش سلمان28382722411034251

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية601.0085.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد اياد جاسم محيسن28392722411034254

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء486.0069.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد باقر محمد علي جواد28402722411034257

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد تقي عبد هللا مرتضى محمد تقي28412722411034258

كلية الطب/جامعة بابل702.00100.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد عراك28422722411034259

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد سجاد عبد االمير حسن28432722411034270

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد علي حسين محبس حسن28442722411034277

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد علي عبد الكاظم محسن28452722411034280

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية639.0091.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد غانم مكي حمزه28462722411034281

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد فليح حسن عباس28472722411034283

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد مانع ارياح كاظم28482722411034285

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد مهدي حسين علي28492722411034286

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد ناصر حسين عاكول28502722411034289

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد هادي ياسر عبد الحسين28512722411034292

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيمرتضى حيدر عباس علي28522722411034300

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيمرتضى كاظم عيدان كسار28532722411034303

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيمرتضى مهدي خليص حمادي28542722411034304

كلية التمريض/جامعة بابل679.0097.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيمسلم عقيل رزاق مكي28552722411034305

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى احمد عباس هاشم28562722411034307

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.00100.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى باسم عالوي جاسم28572722411034311

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء501.0071.57اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى جعفر نور حسين28582722411034312

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى حسين عليوي جبار28592722411034313

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى كفاح عبد المهدي علوان28602722411034321

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل524.0074.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الحسن محمد سعيد28612722411034323

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى نبيل عبد الزهره عامر28622722411034324

كلية طب االسنان/جامعة بابل695.0099.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيمقتدى حسن عبد االمير حسين28632722411034327

كلية العلوم/جامعة بابل590.0084.29اعدادية الفرات للبنيناحيائيمنتظر حسن عباس طينه28642722411034330

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559.0079.86اعدادية الفرات للبنيناحيائيمنير علي جليب محمد28652722411034336

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيمهدي صالح صاحب مهدي28662722411034337

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية الفرات للبنيناحيائينزار موسى محمد علي28672722411034341

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الفرات للبنيناحيائيوليد خالد محمد كريم28682722411034346

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء568.0081.14اعدادية الفرات للبنيناحيائيياسين جبار عباس كريم28692722411034349

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية622.0088.86اعدادية الفرات للبنيناحيائييوسف محمد عزيز بنيه28702722411034351
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائياحمد مجيد حميد غضيب28712722411035003

كلية العلوم/جامعة بابل589.0084.14اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيالمهدي صالح احمد حسن28722722411035005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0071.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيامير علي حسين لفته28732722411035009

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيحسن حيدر نجم خشان28742722411035010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية478.0068.29اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيحسين بشار جواد كاظم28752722411035017

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654.0093.43اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيحسين محمد طرين عباس28762722411035024

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيحسين محمد عبيس حمد28772722411035026

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية646.0092.29اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيحيدر احسان خضير كاظم28782722411035028

كلية الزراعة/جامعة كربالء422.0060.29اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيحيدر عادل عبد كاظم28792722411035029

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل663.0094.71اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيحيدر نجم عبد علي ضاحي28802722411035034

كلية الطب/جامعة كربالء704.00100.57اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيرضا قاسم محمد هادي28812722411035036

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية632.0090.29اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيزين العابدين صادق شمخي جبر28822722411035038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيعباس علي حمود ابراهيم28832722411035043

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل658.0094.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيعبد هللا عقيل ابراهيم محمد28842722411035048

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم532.0076.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيعلي حسين علي شايع28852722411035055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0067.43اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيعلي حمدي عدنان ياسر28862722411035057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء524.0074.86اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيعلي ظافر عبد العالي عبد العباس28872722411035063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيمحمد حيدر جوده عبد الرضا28882722411035077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0069.57اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيمحمد رضا صادق علي حميد28892722411035078

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى665.0095.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيمحمد سالم علي غانم28902722411035079

كلية الزراعة/جامعة القادسية460.0065.71اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيمحمد عبد المهدي كاظم سلمان28912722411035082

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0064.86اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيمحمد ناصر محمد علي اسد28922722411035087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد620.0088.57اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيمحمد وسام محمد علي مجيد28932722411035088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيمصطفى اسعد طارق هادي28942722411035094

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل551.0078.71اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيمصطفى فوزي كريم اسود28952722411035098

كلية العلوم/جامعة كربالء600.0085.71اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيمصطفى محمد جاسم محمد28962722411035099

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء572.0081.71اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيمهدي محمد عبد الستار عبد االمير28972722411035103

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0061.71اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائييوسف حازم محمد قاسم28982722411035109

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.0097.57اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائييوسف حسين سعد مجيد28992722411035110

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت478.0068.29اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائياحمد محمد نوري سعيد29002722411037008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسن احمد جابر محمد علي29012722411037015

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسن عامر عدنان عطية29022722411037018

كلية اللغات/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسنين حسن علي حسن29032722411037023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسين احمد فاضل عباس29042722411037025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسين حسنين علي ناصر29052722411037027

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى496.0070.86اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسين رضوان حسين عباس29062722411037029

كلية التمريض/جامعة المثنى673.0096.14اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسين شهاب احمد ابراهيم29072722411037030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى571.0081.57اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسين محمد حميد رضا29082722411037034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسين نعمه حسين حسون29092722411037035

كلية العلوم/جامعة النهرين593.0084.71اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيسلطان قيس محمد حسيب29102722411037046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر502.0071.71اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعبد الحسين عمار سعيد حسن29112722411037052
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كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0062.00اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعبد هللا وسيم حمد عالوي29122722411037058

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0063.14اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي اكبر عباس علي اكبر عباس29132722411037062

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0083.14اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي االكبر محمد منعم حسين29142722411037063

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي جعفر داوود سلمان29152722411037065

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء501.0071.57اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي خليل إبراهيم احمد29162722411037067

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي عادل حسين كريم29172722411037069

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء578.0082.57اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي كرار عادل جياد29182722411037075

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيفاضل عدنان هادي عزيز29192722411037081

كلية العلوم/جامعة كربالء619.0088.43اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمجتبى عباس غازي حلواص29202722411037091

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمجتبى مجيد كاظم كشمر29212722411037093

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد عبد الرسول29222722411037099

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمحمد حسن كاظم مهدي29232722411037101

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية662.0094.57اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمحمد رضا زهير زغير يوسف29242722411037107

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمحمد رياض داخل عطيه29252722411037108

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمحمد سالم عبد القادر احمد29262722411037110

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمحمد عالء فرحان حسين29272722411037116

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمحمد علي حيدر محمد علي نوري29282722411037118

كلية اآلداب/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمحمد علي هاشم علوان29292722411037121

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية495.0070.71اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمحمد فاضل عباس محمد29302722411037125

كلية العلوم/جامعة كربالء625.0089.29اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمحمد هاشم احمد جبر29312722411037131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء525.0075.00اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمصطفى عادل رضا مرتضى29322722411037136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء579.0082.71اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمقتدى خضر عوده وداعه29332722411037141

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء592.0084.57اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمنتظر صالح مهدي حسين29342722411037143

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء449.0064.14اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمنتظر محمد جليل هادي29352722411037144

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيهادي محمد جمعه غالم سخي عبد هللا29362722411037150

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيياسين عبد الرحيم جثير محمد29372722411037151

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية643.0091.86اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائياحمد باسم رزاق نعمة29382722411038001

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائياحمد حيدر عبد الحسين عبد الساده29392722411038003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى628.0089.71اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائياحمد محمد علي نعمة29402722411038005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء629.0089.86اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيالحكم مدحت هاتف كريم29412722411038009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيامير عامر عبيد كاظم29422722411038012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيبدر علي نوفل علي29432722411038015

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحبيب محمد شلتاغ شنان29442722411038018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسين عارف طعمه ماضي29452722411038028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسين عامر عبيد كاظم29462722411038029

كلية طب االسنان/جامعة كربالء695.0099.29اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسين عبد هللا عباس هاشم29472722411038031

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية582.0083.14اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسين عصام حيدر عطار29482722411038032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء643.0091.86اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسين علي مالك عبيد29492722411038035

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيرضا كريم طوش محمد29502722411038043

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء674.0096.29اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيسجاد حسام محمد عبد الحسن29512722411038047

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيسجاد حسين ياسر عبد علي29522722411038048
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قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيسجاد ضمير احسان عبد الحسن29532722411038049

كلية طب االسنان/جامعة كربالء694.0099.14اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيسيف صالح صاحب طعمه29542722411038050

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل452.0064.57اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيصالح فرقد عز الدين علي29552722411038056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيطالل شمخي جابر كردي29562722411038058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494.0070.57اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعباس رائد مناتي فرج29572722411038061

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0094.00اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعباس عامر محسن حسن29582722411038062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعباس فاضل زوري عبد29592722411038063

كلية العلوم/جامعة كربالء631.0090.14اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعقيل حيدر ساجت متعب29602722411038071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعالء احمد حسن نور29612722411038072

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء447.0063.86اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعلي احمد نعمة عبيد29622722411038077

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعلي خضير عباس صالح29632722411038083

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية663.0094.71اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعلي رضا حازم محمد علي عبد الرزاق29642722411038086

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعلي محمد عباس سلمان29652722411038093

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل482.0068.86اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيكاظم فاضل زوري عبد29662722411038099

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الحسين هادي29672722411038100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0079.29اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيكرار حيدر عذاب حسين29682722411038101

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمؤمل مهدي مطشر كاطع29692722411038106

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل533.0076.14اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمجتبى كاظم خضير عبد29702722411038107

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد المنتظر قصي محسن علي29712722411038110

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد باقر ستار شريف كاظم29722722411038111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء560.0080.00اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد حسين خضير سماج29732722411038113

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد خالد عباس صالح29742722411038115

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد صادق جاسم محمد عبد الحمزه29752722411038117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد علي احمد عبد هللا علي29762722411038123

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد كامل عباس جاسم29772722411038131

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0077.57اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد وهاب رزاق جهادي29782722411038134

كلية اللغات/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمرتضى عقيل كريم فرج29792722411038135

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمرتضى علي حسين عبود29802722411038136

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0095.29اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمسلم حيدر ساجت متعب29812722411038140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمسلم عقيل عزيز عبد هللا29822722411038141

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمصطفى حكمت عبد الواحد عريبي29832722411038142

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمصطفى كاظم خضير عبد29842722411038144

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0063.00اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمنير مشتاق عوده عبيد29852722411038149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526.0075.14اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائييوسف فارس مهدي حسن29862722411038153

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.5299.50ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيأحمد ثابت جاسم محمد29872722411039001

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0894.58ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيابراهيم حسن عبد كاظم29882722411039002

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.8494.83ثانوية الذرى للمتميزيناحيائياحمد عمار جواد مهدي29892722411039003

كلية الطب/جامعة كربالء702.52100.36ثانوية الذرى للمتميزيناحيائياسحاق محمد عباس جاسم29902722411039004

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.9294.85ثانوية الذرى للمتميزيناحيائياكثم محمد علي خضير29912722411039005

كلية الطب/جامعة كربالء710.76101.54ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيامير حسين عبد الكاظم عزيز29922722411039006

كلية الطب/جامعة كربالء702.64100.38ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيباقر احمد مرتضى عبد الحسين29932722411039007
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كلية الطب/جامعة بغداد709.60101.37ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيجعفر احمد جبار غياض29942722411039008

كلية الطب/جامعة كربالء705.60100.80ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسن احمد محسن مرتضى29952722411039010

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية597.0885.30ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسن المجتبى حيدر محمد حسن29962722411039011

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.3698.91ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسن سليم رحيم ملك29972722411039012

كلية الطب/جامعة كربالء708.76101.25ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسن عادل مالك عبد الرحمن29982722411039013

كلية الطب/جامعة كربالء712.68101.81ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسن عمار ناهض حسن29992722411039014

كلية القانون/جامعة كربالء608.8486.98ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين رحيم كاظم صالح30002722411039015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.9697.14ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين علي صالح مهدي30012722411039016

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل526.4475.21ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين فاضل ياسين احمد30022722411039019

كلية الطب/جامعة بغداد706.36100.91ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين ياس خضير عباس30032722411039020

كلية التمريض/جامعة كربالء675.5696.51ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحيدر خالد طعمه ناصر30042722411039021

كلية الطب/جامعة كربالء709.12101.30ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيذو الفقار عبد االمير نوري مهدي30052722411039023

كلية الطب/جامعة كربالء700.12100.02ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيرضا عباس فؤاد عباس30062722411039024

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.9695.71ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيرضا محمد عبد الحمزه جبار30072722411039025

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية533.0076.14ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيرويد رياض علي صائب حسون30082722411039026

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.2498.89ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيسجاد حسين عليوي نهابه30092722411039028

كلية الطب/جامعة كربالء714.00102.00ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيسجاد موسى جعفر موسى30102722411039029

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء630.7290.10ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيسيف علي جواد علي30112722411039030

كلية الطب/جامعة كربالء702.44100.35ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيصفاء بهاء يوسف علي30122722411039032

كلية الطب/جامعة كربالء708.68101.24ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيطيف قحطان حسن كاظم30132722411039033

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.8494.69ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعباس باسم محمد جبر30142722411039034

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.7695.82ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعبد هللا حسام نجم عبد عون30152722411039036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء553.6479.09ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعز الدين علي حمدي عباس30162722411039037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية573.0081.86ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي أحسان حسون عبد30172722411039038

كلية الطب/جامعة كربالء701.52100.22ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي احمد زكي عبد عون30182722411039039

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة648.0492.58ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي االكبر احمد عبد الغني عبد علي30192722411039040

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.8498.69ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي الدر عدي عبد العالي خلف30202722411039041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي جواد اجميل مذكور30212722411039042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.84100.55ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي حسين عالوي كاظم30222722411039044

كلية الطب/جامعة كربالء709.68101.38ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي حسين علي جبر30232722411039045

كلية الطب/جامعة كربالء704.44100.63ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي حيدر حسين داود30242722411039046

كلية الطب/جامعة كربالء705.76100.82ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي حيدر شاكر نجم30252722411039047

كلية الطب/جامعة كربالء712.68101.81ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي سالم صاحب عبيد30262722411039049

كلية الطب/جامعة كربالء706.68100.95ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي عبد االمير عبود وادي30272722411039050

كلية الطب/جامعة كربالء701.04100.15ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي عبد الخضر عزيز مطشر30282722411039051

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.8094.40ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي عيسى حسن حسين30292722411039052

كلية الطب/جامعة البصرة697.5299.65ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي قدير احمد عبد30302722411039053

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي ماجد فهد كاظم30312722411039054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.3696.48ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي محمد هادي عبيد30322722411039055

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.1294.02ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيقاسم عقيل مهدي حسين30332722411039058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر477.0068.14ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيكرار عامر عليوي جاسم30342722411039060

189 من 74صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كربالء 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.7297.25ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيكرار عالء عبد هللا علوان30352722411039061

كلية الطب/جامعة كربالء706.36100.91ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيكميل جالل علي عاشور30362722411039062

كلية طب االسنان/جامعة كربالء694.0499.15ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيليث علي عزيز كاظم30372722411039063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.1298.30ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمجتبى جهاد حسن فليح30382722411039064

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0883.15ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمجتبى هشام سامي عباس30392722411039066

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.9696.14ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد ابراهيم عبد الحمزه محيسن30402722411039067

كلية الطب/جامعة بغداد707.76101.11ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد اسماعيل ابراهيم بني ويس30412722411039068

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء629.5289.93ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد باقر فالح حسين علي30422722411039071

كلية الطب/جامعة كربالء701.20100.17ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد برهان موسى رضا30432722411039072

كلية الطب/جامعة بغداد708.36101.19ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد حسين عقيل محمود كريم30442722411039073

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء648.9692.71ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد حيدر سكر زهراو30452722411039074

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية687.6898.24ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد رشاد رشيد جواد30462722411039075

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0897.58ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد زيد محمد علي كاظم30472722411039077

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.7295.25ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد عبد المطلب محمد جبار30482722411039079

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء672.4096.06ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد علي قحطان محمد علي هادي30492722411039080

كلية الطب/جامعة كربالء707.28101.04ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد كريم شاكر فرحان30502722411039081

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.3698.77ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمرتضى فراس فخري حاتم30512722411039083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء686.4898.07ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى حسن محمد علي محمد30522722411039085

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية630.8090.11ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى حسين اسماعيل محمد30532722411039086

كلية الطب/جامعة بغداد709.00101.29ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى حيدر محمد علي عبد الحسين30542722411039087

كلية الطب/جامعة بغداد711.84101.69ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى عبد اللطيف صبار نايف30552722411039088

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.9299.13ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى عليوي سعدون دهام30562722411039089

كلية الطب/جامعة كربالء707.76101.11ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى غانم عبد االمير حسين30572722411039090

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.5694.94ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى محمد تركي جاسم30582722411039091

كلية الطب/الجامعة المستنصرية705.20100.74ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى مسلم جاسم محمد30592722411039093

كلية الطب/جامعة كربالء710.52101.50ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى مهند ناجي حميد30602722411039094

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمضر صاحب مهدي كاظم30612722411039096

كلية الطب/جامعة سومر696.5299.50ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمنتظر حيدر عيسى عبد الرسول30622722411039097

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.5298.50ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيياسين يحيى جواد كاظم30632722411039098

كلية الطب/جامعة كربالء699.4499.92ثانوية الذرى للمتميزيناحيائييوسف زيد حسن علي30642722411039100

كلية العلوم/جامعة كربالء636.0090.86ثانوية البيان للبنيناحيائيأمير رائد عبد الحسن جواد30652722411040002

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71ثانوية البيان للبنيناحيائياحمد هاشم محسن متعب30662722411040005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء598.0085.43ثانوية البيان للبنيناحيائيامير علي عيدان موات30672722411040007

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء446.0063.71ثانوية البيان للبنيناحيائياياد عدنان هوير ظالم30682722411040008

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية452.0064.57ثانوية البيان للبنيناحيائيجالل ناصر صباح شعالن30692722411040011

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية البيان للبنيناحيائيحسين ابراهيم عاصي مطرود30702722411040017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية424.0060.57ثانوية البيان للبنيناحيائيحيدر حسين حميد كطامي30712722411040023

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء549.0078.43ثانوية البيان للبنيناحيائيرضا علي داخل موات30722722411040025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0068.14ثانوية البيان للبنيناحيائيرياض نصير عاجب حمد30732722411040027

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00ثانوية البيان للبنيناحيائيزين العابدين حسين علي لفته30742722411040029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00ثانوية البيان للبنيناحيائيعباس حسين هوير ظالم30752722411040035
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كلية الطب البيطري/جامعة كربالء571.0081.57ثانوية البيان للبنيناحيائيعلي جمعه سلمان جياد30762722411040048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0070.00ثانوية البيان للبنيناحيائيعلي حيدر زغير بجاي30772722411040052

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية البيان للبنيناحيائيقيس فهد حسن منشد30782722411040057

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار477.0068.14ثانوية البيان للبنيناحيائيمازن سامي حسن منشد30792722411040064

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى451.0064.43ثانوية البيان للبنيناحيائيمجتبى اسعد عثمان خضير30802722411040065

كلية القانون/جامعة كربالء638.0091.14ثانوية البيان للبنيناحيائيمحمد باقر عبد االله جميل وطن30812722411040066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية البيان للبنيناحيائيمحمد باقر عماد جليل عجم30822722411040067

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية البيان للبنيناحيائيمحمد بديح محمد جابر30832722411040068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء560.0080.00ثانوية البيان للبنيناحيائيمحمد سالم حسن منشد30842722411040069

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء617.0088.14ثانوية البيان للبنيناحيائيمحمد طالب عبيد عبود30852722411040070

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية البيان للبنيناحيائيمحمد فالح شعالن جابر30862722411040073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0091.14ثانوية البيان للبنيناحيائيمنتظر زهير عبد االمير فيصل30872722411040079

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية البيان للبنيناحيائيمنتظر عدنان شمال ظاهر30882722411040080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71ثانوية البيان للبنيناحيائينور الدين حميد محسن شكيل30892722411040083

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء615.0087.86ثانوية البيان للبنيناحيائييحيى اسماعيل ظاهر دلي30902722411040085

كلية العلوم/جامعة بابل590.0084.29ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيحسام فالح مرار عيدان30912722411041006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيحسين ثائر رشيد صالح30922722411041007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة539.0077.00ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيحسين سعيد علي برغش30932722411041008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت595.0085.00ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيطعمه فيصل محمد علي30942722411041011

كلية التربية/جامعة سامراء528.0075.43ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيعبد االمير حسين عبد االمير حسين30952722411041014

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء634.0090.57ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيعلي طعمه نواف نوري30962722411041018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيعلي غانم سالم محمد30972722411041020

كلية العلوم/جامعة كربالء618.0088.29ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيعلي ليث محمد علي30982722411041021

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيليث ابراهيم محمود مهدي30992722411041026

كلية العلوم/جامعة القادسية624.0089.14ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيمحمد حسن هادي محمد31002722411041029

كلية العلوم/جامعة كربالء629.0089.86اعدادية البالغ للبنيناحيائيازهر سعد جابر عبد الكاظم31012722411042011

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية البالغ للبنيناحيائيامير خالد ناظم عبد الساده31022722411042015

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية البالغ للبنيناحيائيحاتم عبد الحسين حاتم فالح31032722411042023

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء555.0079.29اعدادية البالغ للبنيناحيائيحسن حيدر حميد ابو حسن31042722411042024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0068.00اعدادية البالغ للبنيناحيائيحسن حيدر محمد غزاي31052722411042025

كلية اللغات/جامعة بغداد603.0086.14اعدادية البالغ للبنيناحيائيحسن محمد مزهر جاسم31062722411042030

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية البالغ للبنيناحيائيحسين علي عبد الجبار معيوف31072722411042043

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية البالغ للبنيناحيائيحسين عماد صالح حثاله31082722411042045

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية البالغ للبنيناحيائيحسين هادي حبيب جاسم31092722411042048

كلية الزراعة/جامعة كربالء422.0060.29اعدادية البالغ للبنيناحيائيحيدر ابراهيم شبيب ياسين31102722411042052

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية البالغ للبنيناحيائيحيدر احمد جبار شلوت31112722411042053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط527.0075.29اعدادية البالغ للبنيناحيائيحيدر عادل حسين راضي31122722411042057

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل602.0086.00اعدادية البالغ للبنيناحيائيحيدر فالح كاظم عطيوي31132722411042060

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية البالغ للبنيناحيائيرضا غالب سلمان عبد هللا31142722411042062

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية البالغ للبنيناحيائيزيد جواد كاظم محسن31152722411042068

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة562.0080.29اعدادية البالغ للبنيناحيائيزيد سالم حسون سلمان31162722411042069
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية البالغ للبنيناحيائيزيد ميثم رزاق عباس31172722411042070

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل535.0076.43اعدادية البالغ للبنيناحيائيسجاد حسين محمود محمد31182722411042074

كلية الزراعة/جامعة كربالء421.0060.14اعدادية البالغ للبنيناحيائيسجاد حيدر حسين سعودي31192722411042075

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة535.0076.43اعدادية البالغ للبنيناحيائيصادق حيدر عبد الحسين عبد31202722411042078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء588.0084.00اعدادية البالغ للبنيناحيائيصادق عادل عباس جابر31212722411042080

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية البالغ للبنيناحيائيطالب عبد هللا طالب عبد هللا31222722411042082

كلية الزراعة/جامعة كربالء420.0060.00اعدادية البالغ للبنيناحيائيعباس عبد الكريم حيدر مانع31232722411042084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية البالغ للبنيناحيائيعباس فاضل حيدر حمزه31242722411042087

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية البالغ للبنيناحيائيعبد الباسط سعدون شلوم داغر31252722411042089

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية البالغ للبنيناحيائيعالء جاسم عبد الرضا جاسم31262722411042093

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0095.29اعدادية البالغ للبنيناحيائيعلي ازهر محمد عبد الحسين31272722411042096

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14اعدادية البالغ للبنيناحيائيعلي عاشور عباس عاشور31282722411042104

كلية االعالم/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية البالغ للبنيناحيائيعلي عباس عزيز عباس31292722411042105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية البالغ للبنيناحيائيعلي محمد هادي حسين31302722411042114

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء511.0073.00اعدادية البالغ للبنيناحيائيفضل هللا حسين علي عبد31312722411042118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510.0072.86اعدادية البالغ للبنيناحيائيكاظم ماجد صدام كريم31322722411042120

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية البالغ للبنيناحيائيكرار حيدر كامل محسن31332722411042123

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية البالغ للبنيناحيائيكريم نزار كريم ثجيل31342722411042124

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم520.0074.29اعدادية البالغ للبنيناحيائيمؤمل مسلم جبير حبيب31352722411042126

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0094.86اعدادية البالغ للبنيناحيائيمجتبى حمود حمادي كاظم31362722411042128

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية البالغ للبنيناحيائيمحمد رضا سالم مكلف كاطع31372722411042138

كلية الطب/جامعة سومر696.0099.43اعدادية البالغ للبنيناحيائيمحمد رياض عليوي تركي31382722411042140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0068.57اعدادية البالغ للبنيناحيائيمحمد زاهر امين اسماعيل31392722411042141

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء479.0068.43اعدادية البالغ للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد علي31402722411042148

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان617.0088.14اعدادية البالغ للبنيناحيائيمصطفى رياض فليح عبد الكاظم31412722411042162

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية البالغ للبنيناحيائيمصطفى غازي ربيع غانم31422722411042166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية البالغ للبنيناحيائيناجي حسن ناجي حسن31432722411042175

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء644.0092.00اعدادية البالغ للبنيناحيائينور الحسن فوزي عبيد مريهج31442722411042176

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية البالغ للبنيناحيائيهمام محسن كاظم حميدي31452722411042178

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية الوركاء للبنيناحيائيامير هادي علي عباس31462722411043003

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14ثانوية الوركاء للبنيناحيائيحاتم جواد عليوي عبد هللا31472722411043004

كلية الزراعة/جامعة كربالء480.0068.57ثانوية الوركاء للبنيناحيائيحسن احمد شايش شهيب31482722411043005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0067.29ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعبد هللا حسين عبد محمد31492722411043012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية483.0069.00ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعقيل امين جاسم محمد31502722411043013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعلي حيدر حسين علي31512722411043015

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية565.0080.71ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعلي سعيد شناوه عمير31522722411043016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء508.0072.57ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعلي محمد هاشم كنان31532722411043017

كلية الزراعة/جامعة كربالء466.0066.57ثانوية الوركاء للبنيناحيائيغيث علوان عبد الحسين مكي31542722411043018

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية الوركاء للبنيناحيائيقاسم مزهر جبر عبد31552722411043019

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمحمد جاسم محسن ركن31562722411043020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمحمد يوسف كاظم خضر31572722411043024
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كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0061.71اعدادية الوقار للبنيناحيائياحمد عباس بدر حسن31582722411044007

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية605.0086.43اعدادية الوقار للبنيناحيائيامير عبد الحسين عبيد سلمان31592722411044013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية الوقار للبنيناحيائيبهاء رحيم ذياب جبر31602722411044018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية الوقار للبنيناحيائيجعفر عبد هللا عبد طارش31612722411044021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية الوقار للبنيناحيائيحسن علي محمد كاظم31622722411044027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية الوقار للبنيناحيائيحسنين عماد عبد الشهيد عبد القادر31632722411044031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية الوقار للبنيناحيائيحسين سعد جياد هادي31642722411044039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0079.00اعدادية الوقار للبنيناحيائيحسين سعد عاشور مهدي31652722411044040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية الوقار للبنيناحيائيحيدر ضياء عبد الحسين لفته31662722411044050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية492.0070.29اعدادية الوقار للبنيناحيائيحيدر علي عبد الحسين هدهود31672722411044051

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0090.29اعدادية الوقار للبنيناحيائيستار علي عبد اليمه عبد هللا31682722411044058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0069.00اعدادية الوقار للبنيناحيائيسجاد فاضل عبد الحسين عطيه31692722411044063

كلية اللغات/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية الوقار للبنيناحيائيعبد الحافظ محمد خزعل خماط31702722411044080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0067.43اعدادية الوقار للبنيناحيائيعبد هللا سامي سلمان كاظم31712722411044081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية الوقار للبنيناحيائيعبد هللا محمد خزعل خماط31722722411044082

كلية العلوم/جامعة بابل590.0084.29اعدادية الوقار للبنيناحيائيعلي سمير ناصر حسين31732722411044090

كلية الزراعة/جامعة كربالء425.0060.71اعدادية الوقار للبنيناحيائيعلي طاهر خلف زياد31742722411044091

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية الوقار للبنيناحيائيعلي عقيل عباس عبد االمير31752722411044093

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية الوقار للبنيناحيائيفهد محمد سالم دبيس31762722411044098

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية الوقار للبنيناحيائيكرار حيدر طوير مكسور31772722411044101

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية519.0074.14اعدادية الوقار للبنيناحيائيليث رحيم عبد الحمزة همام31782722411044102

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الوقار للبنيناحيائيمحسن عمران موسى علي31792722411044109

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0074.43اعدادية الوقار للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم عبد الحسين عطيه31802722411044113

كلية العلوم/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية الوقار للبنيناحيائيمحمد حيدر نجم عبد هللا31812722411044114

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل574.0082.00اعدادية الوقار للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين سعدون تقي31822722411044117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء589.0084.14اعدادية الوقار للبنيناحيائيمحمد كاظم نور ناصر31832722411044122

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.86اعدادية الوقار للبنيناحيائيمساعد سرحان سبع ارباط31842722411044131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية الوقار للبنيناحيائيمصطفى حسين فضيل جعباز31852722411044135

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية488.0069.71اعدادية الوقار للبنيناحيائيمصطفى علي محمد عبد31862722411044139

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر508.0072.57اعدادية الوقار للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الساده صدام31872722411044141

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية الوقار للبنيناحيائيمنتظر لطيف عبد زيد جعفر31882722411044146

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء579.0082.71اعدادية الوقار للبنيناحيائيمنتظر نعمه عواد خسران31892722411044147

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71اعدادية الوقار للبنيناحيائيياسر علي تقي فضل31902722411044154

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيإبراهيم شالل مرزه حسين31912722411045001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية473.0067.57ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيابراهيم محمد حمزه كاظم31922722411045004

كلية الزراعة/جامعة الكوفة447.0063.86ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائياثير صالح مهدي طعمه31932722411045005

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيحسن علي حسين عبيد31942722411045019

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيحسين ناجي جليل عجم31952722411045024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء571.0081.57ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيذو الفقار عادل عمران عبد علي31962722411045031

كلية التمريض/جامعة تلعفر665.0095.00ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيرسول محمد نعمه عبد31972722411045035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0078.71ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيسيف علي شمران حميد31982722411045045
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعبد هللا داوود عبد الحسين خواف31992722411045053

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعلي حسن رضا كاظم32002722411045058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعلي حسن هادي محمد32012722411045060

كلية العلوم/جامعة كربالء613.0087.57ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعلي ساجت عبد مطرود32022722411045063

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعلي صالح مهدي علوان32032722411045064

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعلي عثمان ناهي طالل32042722411045069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية626.0089.43ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعلي فؤاد عبد علي خليل32052722411045071

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعلي كريم كاظم حسن32062722411045073

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعلي مهدي عبد الكاظم رشاك32072722411045075

كلية العلوم/جامعة بابل580.0082.86ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيكاظم جواد عبد الكاظم حسين32082722411045079

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء517.0073.86ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيكرار جبار ساجت مطرود32092722411045081

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيكرار عمار عواد هاشم32102722411045084

كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0064.86ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمحمد خضير صاحب كزار32112722411045090

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية507.0072.43ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمحمد يحيى قاسم عبد هللا32122722411045098

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمرتضى حيدر شالل مرزه32132722411045100

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمرتضى غازي خلف رضا32142722411045102

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمرتضى كاظم عبيد سلمان32152722411045103

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمرتضى كاظم موسى هاشم32162722411045104

كلية الطب/جامعة كربالء701.00100.14ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمصطفى احمد هادي محمد32172722411045106

كلية الزراعة/جامعة كربالء453.0064.71ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمصطفى حمزه عبد نور حسن32182722411045108

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمصطفى عباس خضير سلبوح32192722411045110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمصطفى عمران نجم عبيد32202722411045111

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل539.0077.00ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمصطفى كريم جوده فرحان32212722411045113

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء621.0088.71ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمصطفى محمود جاسم حسن32222722411045114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0069.00ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمنتظر محمد مرزوك عبد الحسين32232722411045121

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمنتظر مسلم عليوي متعب32242722411045122

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى631.0090.14ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيموسى حامد شجاع عناد32252722411045126

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء568.0081.14ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيهمام محسن هادي نعمه32262722411045128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء521.0074.43ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيوارث داخل هامل حسين32272722411045130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء599.0085.57ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيوليد خالد كريم مهدي32282722411045131

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء563.0080.43ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائييوسف عباس خضير مناور32292722411045133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية المقاصد للبنيناحيائياحمد عبد الحمزه جادر سوادي32302722411046005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506.0072.29اعدادية المقاصد للبنيناحيائياحمد هادي متعب طخاخ32312722411046007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء613.0087.57اعدادية المقاصد للبنيناحيائيامير عبد العزيز مطر هالل32322722411046009

كلية الزراعة/جامعة كربالء519.0074.14اعدادية المقاصد للبنيناحيائيجاسم محمد بحيتان مكطوف32332722411046010

كلية التمريض/جامعة ميسان670.0095.71اعدادية المقاصد للبنيناحيائيحسن رحيم عطيه كتاب32342722411046012

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء544.0077.71اعدادية المقاصد للبنيناحيائيحسن زهير عبد الكاظم حنون32352722411046013

كلية الزراعة/جامعة كربالء424.0060.57اعدادية المقاصد للبنيناحيائيحسين عباس عبد العظيم جبار32362722411046019

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0062.86اعدادية المقاصد للبنيناحيائيحسين محمد هويدي ابو الشون32372722411046023

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0061.43اعدادية المقاصد للبنيناحيائيحيدر سالم عبد الحسين حمد32382722411046025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء560.0080.00اعدادية المقاصد للبنيناحيائيرضا قحطان مهدي حبيب32392722411046027
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية المقاصد للبنيناحيائيسجاد طالب محمد حنون32402722411046030

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية المقاصد للبنيناحيائيطه سلمان لطيف عبد هللا32412722411046032

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية المقاصد للبنيناحيائيعبد الرحمن بهاء موسى صالح32422722411046035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية المقاصد للبنيناحيائيعلي أكبر أياد عبد مالح32432722411046037

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية المقاصد للبنيناحيائيعلي احمد جبار راضي32442722411046038

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية467.0066.71اعدادية المقاصد للبنيناحيائيعلي احمد كاظم حنون32452722411046039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء614.0087.71اعدادية المقاصد للبنيناحيائيعلي حيدر محمد رضا جعفر32462722411046046

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية المقاصد للبنيناحيائيعلي عبد الحمزه جادر سوادي32472722411046047

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل525.0075.00اعدادية المقاصد للبنيناحيائيعلي عبد هللا عبد علي عطيه32482722411046048

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية المقاصد للبنيناحيائيغدير لؤي عبد االله احمد32492722411046051

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0093.86اعدادية المقاصد للبنيناحيائيكرار حيدر صالل حسن32502722411046054

كلية التربية/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية المقاصد للبنيناحيائيمحسن احمد عالوي جباره32512722411046060

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0062.00اعدادية المقاصد للبنيناحيائيمحمد ابراهيم مزهر حمود32522722411046061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية المقاصد للبنيناحيائيمحمد جواد احمد جواد كاظم32532722411046064

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء558.0079.71اعدادية المقاصد للبنيناحيائيمحمد صباح محمد خضير32542722411046065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء624.0089.14اعدادية المقاصد للبنيناحيائيمحمد مشتاق كاظم جليل32552722411046067

كلية الفقه/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية المقاصد للبنيناحيائيمرتضى راجح راهي ذيبان32562722411046070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية المقاصد للبنيناحيائيمرتضى محمد عبد الرزاق مسلم32572722411046071

كلية العلوم/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية المقاصد للبنيناحيائيمصطفى احمد حربي جواد32582722411046073

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء479.0068.43اعدادية المقاصد للبنيناحيائيمصطفى ليث عيدان جسام32592722411046076

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء547.0078.14اعدادية المقاصد للبنيناحيائيمصطفى ياسر جبار عباس32602722411046077

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0061.00اعدادية المقاصد للبنيناحيائيمصطفى ياسر نعيم دلي32612722411046078

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية570.0081.43اعدادية المقاصد للبنيناحيائيمنتظر قصي احمد فنجان32622722411046080

كلية الزراعة/جامعة كربالء460.0065.71اعدادية المقاصد للبنيناحيائيمهدي عدي كريم محمد32632722411046082

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيحبيب مظهر عطا هللا حسين32642722413001002

كلية االثار/جامعة الكوفة426.0060.86ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر محمد عبد الحسين32652722413001010

كلية الزراعة/جامعة كربالء438.0062.57ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي عادل احمد جواد32662722413001011

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء488.0069.71ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم فلحي رمضان32672722413001012

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد مظهر عطا هللا حسين32682722413001018

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمسلم فاضل جبار مشهد32692722413001019

كلية الزراعة/جامعة كربالء450.0064.29ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسن محسن جمعه32702722413002006

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية امل االجيال األهلية للبنيناحيائيمصطفى كاظم علي كاظم32712722413004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0069.43لاليتام األهلية للبنين (ع)ثانوية علي األصغراحيائيامير زهير رشيد كاظم32722722413006005

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت613.0087.57لاليتام األهلية للبنين (ع)ثانوية علي األصغراحيائيحسين محمد عبد الكاظم حميدي32732722413006010

كلية الزراعة/جامعة كربالء519.0074.14لاليتام األهلية للبنين (ع)ثانوية علي األصغراحيائيحيدر فيصل فرهود عباس32742722413006011

كلية العلوم/جامعة كربالء606.0086.57لاليتام األهلية للبنين (ع)ثانوية علي األصغراحيائيسجاد سليم عبد كاظم32752722413006015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0081.29لاليتام األهلية للبنين (ع)ثانوية علي األصغراحيائيعلي مجيد لفته كاظم32762722413006021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء560.0080.00لاليتام األهلية للبنين (ع)ثانوية علي األصغراحيائيعلي هادي صاحب عبد32772722413006023

كلية العلوم/جامعة كربالء623.0089.00لاليتام األهلية للبنين (ع)ثانوية علي األصغراحيائيمحمد منصور نجم عبد32782722413006030

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء452.0064.57ثانوية براعم كربالء االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر فاروق حسين32792722413007002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء622.0088.86ثانوية براعم كربالء االهلية للبنيناحيائيحسين نيسان زهير جعفر32802722413007003
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قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية براعم كربالء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مازن عباس رضا32812722413007004

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية636.0090.86ثانوية براعم كربالء االهلية للبنيناحيائيمحمد علي عبد الرحمن ابراهيم محمد علي32822722413007008

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية براعم كربالء االهلية للبنيناحيائيمصطفى وسام عبد الجبار زغير32832722413007012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء635.0090.71ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيابراهيم محمد فتحي عبد الرزاق32842722413008001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء654.0093.43ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائياحمد حيدر حسن حسين32852722413008002

كلية الزراعة/جامعة كربالء449.0064.14ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائياحمد قاسم محسن محمد32862722413008004

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت636.0090.86ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيالطيب علي عباس رشيد وهاب32872722413008006

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء507.0072.43ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيايهم محمود شاكر حمادي32882722413008008

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت575.0082.14ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيحسن احمد علي زويني32892722413008010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيحسن ليث فهد عجيل32902722413008012

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0087.57ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيحسن هاشم محمد شمس الدين32912722413008013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0087.43ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيحسين علي شاكر حمود32922722413008014

كلية العلوم/جامعة كربالء671.0095.86ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد السيد محمد جواد32932722413008015

كلية اللغات/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيحسين قاصد كريم رياح32942722413008016

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيحيدر مؤيد هادي مراد32952722413008017

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية661.0094.43ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيعباس فاضل علي حسون32962722413008019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيعلي رائد رزاق علي32972722413008022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيعلي سمير عباس علي32982722413008024

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيعلي صباح رشيد عباس32992722413008025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيعلي مازن مظهر اسماعيل33002722413008026

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء603.0086.14ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيفؤاد عامر عبد الجليل كاظم33012722413008028

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة638.0091.14ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيكرار حيدر سالم جبر33022722413008029

كلية الصيدلة/جامعة كربالء691.0098.71ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيليث علي عبد الزهره جدوع33032722413008030

كلية الزراعة/جامعة كربالء456.0065.14ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمحمد باقر محمد سالم مهدي33042722413008033

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء503.0071.86ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمحمد ظاهر حبيب حسن33052722413008037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء611.0087.29ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير ظاهر حبيب33062722413008038

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمحمد علي مناف لطيف حميد33072722413008039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0071.00ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمحمد فراس عوده عجيل33082722413008040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمرتضى حسن هادي مزعل33092722413008042

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء654.0093.43ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمرتضى عهد علي ترف33102722413008043

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية609.0087.00ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمصطفى حسين احمد مزهر33112722413008045

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين545.0077.86ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمهتدى مرتضى جليل ابراهيم33122722413008046

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيوسام جعفر قاسم علي33132722413008048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمحمد عذاب جاسم محمد33142722415001026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمرتضى هاشم عبيد حجري33152722415001031

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمقتدى سلمان عبيد دهش33162722415001033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510.0072.86اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيياسر محجوب عبيد خدام33172722415001037

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائياحمد محمد عبد الزهره هاني33182722415002002

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0087.86اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيسجاد عقيل ياسين ياسر33192722415002010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء573.0081.86ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيحيدر عقيل علي مهدي33202722415003009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية587.0083.86ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيعلي إحسان طرخان صالح33212722415003013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0071.00ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيعلي عامر خلف كاظم33222722415003016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0068.57ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيعلي مهدي حسن حسين33232722415003018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0069.57ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيغيث سعد عبد خضير33242722415003019

كلية الزراعة/جامعة كربالء446.0063.71ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيمرتضى صادق حسن علوان33252722415003025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل522.0074.57ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائياركان كنعان عبيد حريجه33262722415004002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيحسن محمد رضا حسين هاشم33272722415004010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيحسين مهند علي عبد االمير33282722415004016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء536.0076.57ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيحسين نعمه نور طاهر33292722415004017

كلية االعالم/جامعة ذي قار436.0062.29ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيحيدر ابو الهيل فنجان بجاي33302722415004018

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية621.0088.71ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيريسان فارس عبد الصاحب حربي33312722415004023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504.0072.00ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعبد هللا جعفر حبيب حطيحط33322722415004031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعلي صالح هادي محسن33332722415004033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0068.57ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعلي محسن علي حسين33342722415004038

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0062.86ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعلي مهدي صالح عباس33352722415004041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيكرار حاتم طارق صاحب33362722415004044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء508.0072.57ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيليث سعد جواد عبد الحسين33372722415004045

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء561.0080.14ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمحمد صبار نعمه سعود33382722415004046

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل543.0077.57ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمحمد عقيل مراد جمعة33392722415004048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء528.0075.43اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيابراهيم وناس محمد موسى33402722415005002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائياحمد عادل عطيه عبد علي33412722415005005

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0061.14اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائياحمد ناظم يوسف ياسين33422722415005009

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.0099.00اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيجابر حسين محمد علي سلطان33432722415005021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء460.0065.71اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيحاتم كريم محمد علي جمعه33442722415005022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيحسن احمد عليوي عباس33452722415005024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيحسين علي عبد زيد فضاله33462722415005030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية601.0085.86اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيسجاد امجد خالص مناجر33472722415005044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعباس محمد عواجه علي33482722415005053

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعلي جعفر عبد االمير طابور33492722415005062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعلي محمد عبد الحسين كاظم33502722415005074

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعلي يوسف طاهر معن33512722415005077

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة551.0078.71اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيكرار ميثم حميد عبد الصاحب33522722415005084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيليث ميثم رزاق عباس33532722415005085

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمؤمل فاروق شعيوط عيدان33542722415005088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمد مظلوم هادي عبيد33552722415005097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء532.0076.00اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمد مهدي علي علوان33562722415005098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء591.0084.43اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائينور الدين ماجد محمد ناجي33572722415005120

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةاحيائيحسن رياض جدران عبد عون33582722417002003

كلية التمريض/جامعة كربالء675.0096.43ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةاحيائيهيثم علي عباس زبن33592722417002009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29الخارجيوناحيائيامير ضياء مهدي عبد33602722418001026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29الخارجيوناحيائيحسن سالم موجد خلخال33612722418001049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29الخارجيوناحيائيحيدر ثامر عبد الحسين رضا33622722418001077
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة510.0072.86الخارجيوناحيائيسجاد هاشم جاسم عبدا هللا33632722418001099

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00الخارجيوناحيائيصادق عبد الحسين عبد الخضر حمد33642722418001105

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية540.0077.14الخارجيوناحيائيعباس مالك رشاش طارش33652722418001119

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71الخارجيوناحيائيعلي عبدالسالم عليوي وادي33662722418001156

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71الخارجيوناحيائيليث واثق عواد عبيد33672722418001191

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0063.43الخارجيوناحيائيمحمد رياض مسير ضاحي33682722418001201

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار603.0086.14الخارجيوناحيائيمصطفى حامد رشيد حنتوش33692722418001240

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء612.0087.43الخارجيوناحيائيمصطفى رياض مسير ضاحي33702722418001246

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00الخارجيوناحيائيياسر نجاح ياسر مجلي33712722418001278

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائياسراء عبد هللا عبيد حسن33722722422003009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائياسيل مجبل هالل ميلح33732722422003011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية372.0053.14اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائياسيل نذير ياسر عطيه33742722422003013

كلية العلوم/جامعة كربالء613.0087.57اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيام البنين جالب عبد الزهره ابرش33752722422003016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيايات رزاق سلمان عناد33762722422003021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيايات ستار كاظم ذياب33772722422003022

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.0092.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيايات عبد هللا مهدي عبود33782722422003023

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء512.0073.14اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيايات علي رجب سعود33792722422003025

كلية الزراعة/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيايه محمد حسين مهوس33802722422003031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503.0071.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيبتول علي شدهان عبيد33812722422003032

كلية التمريض/جامعة كربالء665.0095.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيبراق خالد ناصر حسين33822722422003035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيبنين امين حسن كاظم33832722422003040

كلية العلوم/جامعة كربالء640.0091.43اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيبنين حسين علي حسن33842722422003042

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيبنين صفاء سالم فزاع33852722422003046

كلية العلوم/جامعة كربالء636.0090.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيبنين محمد جبر ناجي33862722422003050

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء610.0087.14اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحنين جابر عبد هللا ناشور33872722422003058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء588.0084.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحوراء رستم جبار كافي33882722422003067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحوراء علي ثجيل هادي33892722422003072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0068.71اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحوراء علي عبد المهدي عمران33902722422003073

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحوراء فيصل واجد دحام33912722422003074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحوراء محمد كريش كاطع33922722422003077

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيدعاء ماجد طارق حسين33932722422003083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء534.0076.29اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيدموع بدري فليح خريبط33942722422003086

كلية التمريض/جامعة تلعفر641.0091.57اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيدنيا زمن جميل يوسف33952722422003087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء573.0081.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيرحاب سلمان عاشور عبد33962722422003089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيرسل محمد سلمان عناد33972722422003091

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيرغده رعد لفته جياد33982722422003093

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيرقيه جبار عبود حسين33992722422003094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيرقيه جواد كاظم عبد الحسين34002722422003095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيرقيه عادل كاظم شعالن34012722422003098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء598.0085.43اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيرويده نصر جفات كاظم34022722422003102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510.0072.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيريهام نجاح حسن عليوي34032722422003103
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كلية العلوم/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء ذي قار محمد ذياب34042722422003111

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء سالم عنيوي ابيتر34052722422003113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0067.29اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء عقيل جودي كاظم34062722422003119

كلية العلوم/جامعة كربالء614.0087.71اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحمزه مزهر34072722422003120

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء464.0066.29اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء علي ميران عذاب34082722422003121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482.0068.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء فيصل كريم موجد34092722422003123

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب تايه شدهان عبيد34102722422003129

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة548.0078.29اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب حسن عوده عليوي34112722422003130

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0062.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب علي جاسم فزيع34122722422003136

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب علي حسين سالم34132722422003137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء575.0082.14اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب كاظم ناهي شحيتي34142722422003140

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب هادي بادي كنبر34152722422003141

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيساره راضي كريش كاطع34162722422003144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503.0071.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيساره فليح حمزه عبيد34172722422003146

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء556.0079.43اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيسليمه توفيق كاظم حمزه34182722422003150

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت595.0085.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيشذى ماجد طارق حسين34192722422003153

كلية التمريض/جامعة كربالء671.0095.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيضحى جاسم والي عبود34202722422003159

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيضحى ناظم مكطوف مهوس34212722422003161

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء653.0093.29اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيضي امين جواد كاظم34222722422003163

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيعذراء حميد فاضل يسن34232722422003167

كلية التمريض/جامعة كربالء665.0095.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيغدير سمير حسين واوي34242722422003175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0069.57اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيغفران باري ضبيع الفي34252722422003177

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء561.0080.14اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم طربوش حسن34262722422003180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم عبيد محمد34272722422003181

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمه عامر محمد عكله34282722422003193

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654.0093.43اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمه علي حسن جبر34292722422003195

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0069.71اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد زيد مزهر34302722422003196

كلية العلوم/جامعة كربالء605.0086.43اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفردوس حيدر نعمه حسين34312722422003198

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء673.0096.14اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيكوثر علي سعد مهدي34322722422003202

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين568.0081.14اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيمأثر غانم شنيف عجيل34332722422003204

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيمريم احمد رشيد مطر34342722422003205

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556.0079.43اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيمريم كاظم سلمان شاكر34352722422003206

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينرجس شهاب حمود يوسف34362722422003215

كلية العلوم/جامعة الكوفة634.0090.57اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينرجس ضياء كامل حسين34372722422003216

كلية العلوم/جامعة بابل591.0084.43اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينهاد جليل حسين راضي34382722422003218

كلية العلوم/جامعة كربالء614.0087.71اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينور الهدى عقيل دخيل جاسم34392722422003219

كلية العلوم/جامعة الكوفة634.0090.57اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينوره نزار جبار صوجر34402722422003229

كلية العلوم/جامعة كربالء613.0087.57اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيهاجر عبد جبر محيسن34412722422003230

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء528.0075.43اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيهبه احمد حتاش تكليف34422722422003231

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء647.0092.43اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيهدى فالح صالح مطلق34432722422003240

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء647.0092.43اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيهدى كاظم حمزه شبوط34442722422003241
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التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائياسراء اياد غزيل نعمه34452722422004003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل606.0086.57اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائياسراء سليم خادم جيثوم34462722422004005

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائياسراء شاكر عبد محمد34472722422004006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيافراح هادي عباس مخيف34482722422004008

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيايالف شمخي عبد جبر34492722422004012

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيايناس نازع رهيف حباني34502722422004013

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيبيداء هاشم مجدي زياره34512722422004016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل597.0085.29اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيتقي نجاح نوماس محسن34522722422004019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0068.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيحوراء احمد عبد الكاظم جواد34532722422004021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0069.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيحوراء محمد عبد العباس مهدي34542722422004022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502.0071.71اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيخنساء جبار ابخيت حسين34552722422004024

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيرقيه عباس عمران ثامر34562722422004030

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل567.0081.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزهراء ثابت عبد الحسين فاضل34572722422004036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء536.0076.57اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزهراء عوده عبد علي34582722422004044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزهراء كريم كاظم محسن34592722422004046

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزينب حسن ملك سرهيد34602722422004048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزينب حسين محي اسماعيل34612722422004049

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزينب سعد حسين حتات34622722422004050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0080.57اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزينب علي سالم محمد34632722422004052

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية500.0071.43اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزينب علي نجاح عبد34642722422004053

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيساره عقيد شهيد عفلوك34652722422004056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيشروق مرزوق كاظم جاسم34662722422004057

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء673.0096.14اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيضي هيثم عباس عبد34672722422004062

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيفاطمه خالد عبد العالي علي34682722422004070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء564.0080.57اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا عبد العالي حيدور34692722422004072

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل616.0088.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيفاطمه عماد جبر منخي34702722422004073

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء590.0084.29اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيفاطمه غالب علوان لفته34712722422004074

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل670.0095.71اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيفضاء سعيد جاسم محمد34722722422004078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيقدس عادل اسماعيل حميد34732722422004079

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيمريم جبار محمد ابراهيم34742722422004081

كلية العلوم/جامعة كربالء624.0089.14اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيمريم لؤي عادل جاسب34752722422004085

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائينرجس حسن صبر زياره34762722422004088

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0077.71اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائينرجس محمد واوي أبو حنين34772722422004091

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائينور الهدى رحيم هادي كريم34782722422004094

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل674.0096.29اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائينورا احمد تركي محمد34792722422004096

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيهبه عدي صاحب كاظم34802722422004098

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيهدى محمد حسن حمدان34812722422004099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0080.57اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيوفاء خضير عباس مسلم34822722422004103

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار569.0081.29ثانوية الرقيم للبناتاحيائيايمان مهدي صالح عبد الحسين34832722422005008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00ثانوية الرقيم للبناتاحيائيبتول جواد كاظم عوده34842722422005009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء574.0082.00ثانوية الرقيم للبناتاحيائيبنين مهدي صاحب عليوي34852722422005012
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558.0079.71ثانوية الرقيم للبناتاحيائيجنات حمزه عباس حميد34862722422005013

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية الرقيم للبناتاحيائيجنه سجاد كاظم رحيم34872722422005014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل465.0066.43ثانوية الرقيم للبناتاحيائيحنين احمد شهاب مطرود34882722422005015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية الرقيم للبناتاحيائيحنين محمد جبر حسون34892722422005016

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14ثانوية الرقيم للبناتاحيائيحوراء خضير عباس ناصر34902722422005017

كلية اآلداب/جامعة الكوفة521.0074.43ثانوية الرقيم للبناتاحيائيحوراء عادل شنات محمد34912722422005018

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0093.86ثانوية الرقيم للبناتاحيائيحوراء عبد الخالق عباس عبد الكريم34922722422005019

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية الرقيم للبناتاحيائيرواء ميثم ناجي عبد الحسين34932722422005022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل532.0076.00ثانوية الرقيم للبناتاحيائيرواء هاشم سلمان موسى34942722422005023

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزهراء باسم صافي لعيبي34952722422005024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505.0072.14ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزهراء سعد موحان عبيد34962722422005027

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء647.0092.43ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزهراء عواد حمودي عبيد34972722422005031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء593.0084.71ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزهراء فاضل كاظم خزعل34982722422005032

كلية العلوم/جامعة كربالء606.0086.57ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزهراء قاسم حسين شعالن34992722422005033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزهراء قاسم زيدان جياد35002722422005034

كلية الطب/جامعة كربالء702.00100.29ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزهراء قحطان جواد كاظم35012722422005035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء563.0080.43ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزينب حيدر جابر عبد الرحيم35022722422005037

كلية طب االسنان/جامعة كربالء694.0099.14ثانوية الرقيم للبناتاحيائيشهد ظاهر حبيب ناصر35032722422005049

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية الرقيم للبناتاحيائيضحى احمد هاتف ناهي35042722422005051

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل656.0093.71ثانوية الرقيم للبناتاحيائيضحى عقيل عبد االمير شعالن35052722422005052

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل577.0082.43ثانوية الرقيم للبناتاحيائيفاطمه امين عبد علي جاسم35062722422005054

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية الرقيم للبناتاحيائيفاطمه عباس فاضل عبيس35072722422005056

كلية العلوم/جامعة كربالء619.0088.43ثانوية الرقيم للبناتاحيائيمريم صاحب مهدي عطيه35082722422005062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء585.0083.57ثانوية الرقيم للبناتاحيائيميامين عباس كردي وداعه35092722422005063

كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0062.43ثانوية الرقيم للبناتاحيائينبأ قاسم مهدي ساجت35102722422005064

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43ثانوية الرقيم للبناتاحيائينبا كاظم جاسم محمد35112722422005065

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء473.0067.57ثانوية الرقيم للبناتاحيائينور الهدى احمد فخري كريم35122722422005067

كلية الزراعة/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية السرور للبناتاحيائيانفال اسعد نعمه هادي35132722422006002

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء521.0074.43اعدادية السرور للبناتاحيائيآيات رزاق حسين علي35142722422006003

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء653.0093.29اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء حامد عبد الغفار محمود35152722422006009

كلية العلوم/جامعة كربالء627.0089.57اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء حيدر اسماعيل مهوس35162722422006012

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل572.0081.71اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي دوله35172722422006013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة589.0084.14اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء فوزي عبد الوهاب عبد الكريم35182722422006014

كلية التمريض/جامعة كربالء673.0096.14اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب صالح عبد الحر علي35192722422006019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل543.0077.57اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب ميثم كاظم عبادي35202722422006020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية السرور للبناتاحيائيساره شاكر كريم محي35212722422006021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504.0072.00اعدادية السرور للبناتاحيائيساره عبد الصمد فاضل عبد الجليل35222722422006022

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654.0093.43اعدادية السرور للبناتاحيائيفاطمه جواد جبار خضير35232722422006026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية السرور للبناتاحيائيكوثر محمد رضا حسن35242722422006027

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0094.57اعدادية السرور للبناتاحيائيمريم جواد سالم طاهر35252722422006029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14اعدادية السرور للبناتاحيائيوالء رحيم طراد بشان35262722422006035
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قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء523.0074.71اعدادية الخالدات للبناتاحيائيابتهال مسلم حسن كاطع35272722422007004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية الخالدات للبناتاحيائياسراء رسول حسين سلمان35282722422007007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية الخالدات للبناتاحيائياسراء عباس حسن عبيد35292722422007008

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0086.29اعدادية الخالدات للبناتاحيائيام البنين طالب هادي عبد عزيز35302722422007014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء570.0081.43اعدادية الخالدات للبناتاحيائيانوار علي هادي عناد35312722422007015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء522.0074.57اعدادية الخالدات للبناتاحيائيايات رزاق عبد االمير محمد35322722422007017

كلية التمريض/جامعة كربالء668.0095.43اعدادية الخالدات للبناتاحيائيايه حسام علي خشان35332722422007021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43اعدادية الخالدات للبناتاحيائيبنت الهدى فاروق هليل ظاهر35342722422007030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية الخالدات للبناتاحيائيبنين عبد الحسين كريم مطير35352722422007035

كلية التمريض/جامعة كربالء674.0096.29اعدادية الخالدات للبناتاحيائيتبارك اموري فرهود عبد35362722422007044

كلية التربية/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية الخالدات للبناتاحيائيتبارك رزاق جابر منصور35372722422007045

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء640.0091.43اعدادية الخالدات للبناتاحيائيتبارك غالب حسن طمعه35382722422007046

كلية العلوم/جامعة كربالء617.0088.14اعدادية الخالدات للبناتاحيائيحنين اديب علي سلمان35392722422007050

كلية العلوم/جامعة كربالء606.0086.57اعدادية الخالدات للبناتاحيائيحوراء احمد عبد الرضا محمد هادي35402722422007051

كلية الزراعة/جامعة الكوفة423.0060.43اعدادية الخالدات للبناتاحيائيحوراء عالء احمد خضير35412722422007054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء558.0079.71اعدادية الخالدات للبناتاحيائيرؤى عادل هاشم حسين35422722422007055

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل460.0065.71اعدادية الخالدات للبناتاحيائيرحمه جميل ليفان جمعه35432722422007059

كلية التمريض/جامعة كربالء671.0095.86اعدادية الخالدات للبناتاحيائيرقيه عقيل علي عبد المجيد35442722422007062

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء471.0067.29اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزمزم عباس جواد محمد تقي35452722422007065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0080.57اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الرضا محمد هادي35462722422007066

كلية التمريض/جامعة كربالء678.0096.86اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء حبيب علي فرحان35472722422007070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء608.0086.86اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء حسين هادي كاظم35482722422007072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء حسين محمد علي35492722422007073

كلية العلوم/جامعة النهرين595.0085.00اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء حسين هادي عبد35502722422007074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0070.00اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء حيدر جاسم محمد35512722422007076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0070.14اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء عبد هللا كاظم حمزه35522722422007081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء522.0074.57اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء محمد علي سلمان35532722422007087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء548.0078.29اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء مهدي صالح عيال35542722422007088

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء682.0097.43اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزينب احمد عبد الواحد توفيق35552722422007090

كلية العلوم/جامعة كربالء621.0088.71اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزينب امين جلوب مال35562722422007091

كلية العلوم/جامعة كربالء599.0085.57اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزينب صالح فهد جاسم35572722422007094

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0064.14اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزينب عباس حمزه محيسن35582722422007095

كلية العلوم/جامعة بابل591.0084.43اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزينب علي عبد المحسن عباده35592722422007097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء597.0085.29اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزينب محمد فاضل ناصر35602722422007104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0067.71اعدادية الخالدات للبناتاحيائيساره سعد كاظم فيصل35612722422007108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء555.0079.29اعدادية الخالدات للبناتاحيائيسارة عالء كمر منصور35622722422007110

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0088.86اعدادية الخالدات للبناتاحيائيشمس عدي زهير فلك35632722422007116

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية الخالدات للبناتاحيائيصبا قاسم محمد نعمه35642722422007117

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594.0084.86اعدادية الخالدات للبناتاحيائيطيف رائد حمزه عباس35652722422007120

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة558.0079.71اعدادية الخالدات للبناتاحيائيعذراء رائد وادي عبد عون35662722422007124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء536.0076.57اعدادية الخالدات للبناتاحيائيغاده احمد عبد الزهره غاوي35672722422007126
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء629.0089.86اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه احمد ذهيب هادي35682722422007132

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عباس جواد هادي35692722422007133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0069.29اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه حسين علي حسين35702722422007136

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه رحم عباس راضي35712722422007138

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء638.0091.14اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه صالح فهد جاسم35722722422007139

كلية االثار/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه عباس علي ملوح35732722422007140

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0094.57اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه محمد عدنان جابر35742722422007143

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه مناع قاسم مصطفى35752722422007146

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0077.57اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه نوماس يحيى جبر35762722422007148

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفرح احسان علي حنون35772722422007149

كلية العلوم/جامعة الكوفة638.0091.14اعدادية الخالدات للبناتاحيائيمريم اسامه فاضل عباس35782722422007153

كلية العلوم/جامعة كربالء625.0089.29اعدادية الخالدات للبناتاحيائيمالك حسين علي حسين35792722422007161

كلية الزراعة/جامعة كربالء424.0060.57اعدادية الخالدات للبناتاحيائينبأ علي محمد عطيه35802722422007163

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء450.0064.29اعدادية الخالدات للبناتاحيائينرجس يوسف هادي محي35812722422007165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0069.57اعدادية الخالدات للبناتاحيائينور علي عبد ابراهيم35822722422007167

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل572.0081.71اعدادية الخالدات للبناتاحيائيهاجر شهاب وادي عبادي35832722422007168

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء616.0088.00اعدادية الخالدات للبناتاحيائيهدى احمد مهدي كريم35842722422007171

كلية التمريض/جامعة كربالء666.0095.14اعدادية الخالدات للبناتاحيائيوسن كريم محمد علوان35852722422007172

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء549.0078.43اعدادية الخالدات للبناتاحيائييقين طالب ناجي حسون35862722422007174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499.0071.29للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيأنوار أحمد حبيب كاظم35872722422008004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء446.0063.71للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيايناس كاظم جاسم عبد هللا35882722422008019

كلية الزراعة/جامعة الكوفة420.0060.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيبتول ماجد عبد السادة ساهي35892722422008020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0074.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيبتول محمد زاير ناصر35902722422008021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى605.0086.43للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيبنين احمد حبيب كاظم35912722422008024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء571.0081.57للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيبنين جواد جفات غانم35922722422008025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيبنين عباس مدلول طوفان35932722422008028

كلية العلوم/جامعة كربالء620.0088.57للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيتبارك عبد الرحيم مشتت علي35942722422008033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0077.57للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيتقى ضياء سلوم علي35952722422008037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0068.14للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيثرية سعد حسين حمزة35962722422008039

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء506.0072.29للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيحنين كريم حنون دعير35972722422008044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء616.0088.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيدعاء نجاح فيصل عتوي35982722422008053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0068.43للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيرباب عقيل رضا ابو الحوس35992722422008055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيرسل احسان علي عبد الرضا36002722422008056

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيرقيه عبد الكاظم عقاب صباح36012722422008059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية628.0089.71للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيرويده احمد حاتم عبد36022722422008061

كلية العلوم/جامعة كربالء614.0087.71للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيريام غانم سلمان كريم36032722422008062

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0091.57للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزهراء حمزه محمد فرج36042722422008068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0068.43للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزهراء عبد الرضا عبد سلمان36052722422008076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0079.29للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزهراء فرحان شالل كاظم36062722422008079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزهراء هيثم محمد سلمان36072722422008085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0069.29للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزهراء وائل عباس صحن36082722422008086
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء501.0071.57للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزينب سعيد جبار طوكان36092722422008094

كلية الزراعة/جامعة كربالء462.0066.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزينب علي عبد الرضا كاطع36102722422008098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزينب فرحان شالل كاظم36112722422008099

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء644.0092.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزينب محمد عبد علي36122722422008101

كلية التمريض/جامعة كربالء674.0096.29للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزينب منصور عبد الحسين صالل36132722422008102

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء515.0073.57للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيسكينه عبد اليمه محسن سلمان36142722422008109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء572.0081.71للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيسماح مير غازي ضمد36152722422008110

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0061.43للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيشهد رحيم محسن حرز36162722422008112

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيشهد عباس كاظم محمد36172722422008114

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيصابرين علي حاجم عبود36182722422008119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515.0073.57للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيعجيبه عبد هللا عبد الكاظم جبير36192722422008126

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة497.0071.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيعذراء فالح حسن عبد علي36202722422008127

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيعال رغيد علي خضير36212722422008128

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيغدير كاظم عبيد فلفل36222722422008134

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء459.0065.57للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيغفران عباس محمد عبود36232722422008136

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية438.0062.57للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيفاطمه احمد وحيد محسن36242722422008137

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء547.0078.14للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيفاطمه رحيم عامر حمزه36252722422008140

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيفاطمه علي حسين كاظم36262722422008148

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية638.0091.14للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيفاطمه محمود كاظم محسن36272722422008156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0069.29للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيفاطمه مهدي مدفون كشيش36282722422008157

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء552.0078.86للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيفرقان قاسم صالح هادي36292722422008159

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0079.29للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيكوثر نعيم رجه صالح36302722422008162

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيليلى جواد كاظم بجاي36312722422008165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0068.43للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيمروه جواد كاظم بجاي36322722422008168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0067.86للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيمريم جاسب محمد علوان36332722422008173

كلية العلوم/جامعة كربالء608.0086.86للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيمريم عادل جندي عبد36342722422008177

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيناديه ناظم ناصر حسين36352722422008183

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائينبأ ناهي حمزه علوان36362722422008187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506.0072.29للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائينرجس حميد لطيف جبار36372722422008188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504.0072.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائينور الهدى ستار عبد خلف36382722422008193

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة544.0077.71للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائينور الهدى ماجد عبد الزهره مجيد36392722422008197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0068.43للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائينور الهدى هاتف عبد هللا سلطان36402722422008198

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0068.43للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائينور كريم محمد والي36412722422008200

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل670.0095.71ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائياطياف عبد االله حسين محمد36422722422009003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0068.57ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيالرباب عظيم صاحب اسد خان36432722422009004

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيامال طالب هاني كاظم36442722422009005

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيامل حيدر عبيس كاظم36452722422009006

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيامنه فائق حاتم عطشان36462722422009008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيايات حامد رشيد حسن36472722422009009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية471.0067.29ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيايات عظيم عطيه عباس36482722422009011

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0093.71ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيايمان ليث صاحب اسد خان36492722422009014
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كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0061.71ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيبتول عدنان الزم عبود36502722422009015

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0078.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيبنين حامد الزم عبود36512722422009019

كلية التمريض/جامعة كربالء666.0095.14ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيبنين عباس غائب محمد36522722422009020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيبنين عباس فاضل حسين36532722422009021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيحوراء عباس مراد حمزه36542722422009028

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيحوراء نوري كريم عباس36552722422009030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل481.0068.71ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيرفل محسن عباس محمد36562722422009033

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيزهراء حسين علي محمد حسن36572722422009037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيزينب احمد كريم حسين36582722422009044

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيزينب ثامر وهيب جوده36592722422009045

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية591.0084.43ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيزينب خالد حبيب جابر36602722422009047

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيزينب عبد الحسين عباس عبد الحسين36612722422009048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيصفا ماجد محي عبيس36622722422009058

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيضحى مسلم عبد الحسين حبوب36632722422009059

كلية العلوم/جامعة بابل592.0084.57ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيطيبه صالح هادي علوان36642722422009062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيطيبه نصير رشاد حسين36652722422009064

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيغفران محمد كاظم محسن36662722422009069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0068.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيفاطمة عبيس عبد عون ابراهيم36672722422009071

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيفاطمه عالء هاني كوكز36682722422009075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل508.0072.57ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيقطر الندى ضياء عطار حبيب36692722422009076

كلية التمريض/جامعة بابل677.0096.71ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيكوثر نزار فاضل كاظم36702722422009077

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيمريم كريم محمد حسن علوان36712722422009083

كلية العلوم/جامعة كربالء614.0087.71ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيمريم مبارك حسين مارد36722722422009084

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائينداء كاظم عبد الهادي خليل36732722422009086

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائينرجس عبد الزهره حربي عمران36742722422009087

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0068.29ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائينرجس عبد العباس باجي محمد36752722422009088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائينور الهدى احمد وهيب جوده36762722422009090

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء640.0091.43ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائينور الهدى محمد خليل حسن36772722422009091

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0064.86ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيهاجر نجدي كاظم عبيد36782722422009094

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيهدى علي حسين عباده36792722422009095

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيهدى نعمه نور طاهر36802722422009096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0079.29ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ للبناتاحيائيوفاء كريم عبيس موازي36812722422009097

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء472.0067.43اعدادية ام عمارة للبناتاحيائياسماء جواد كاظم حتروش36822722422010003

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0081.14اعدادية ام عمارة للبناتاحيائياشراق نعمه دعير نعمه36832722422010004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71اعدادية ام عمارة للبناتاحيائياية محمد جواد عطيه36842722422010009

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيبراء عماد عبد الجواد عبد الكاظم36852722422010014

كلية العلوم/جامعة كربالء621.0088.71اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيبنين صادق باقر جواد36862722422010016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0067.57اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيبنين عباس عبيد ضاحي36872722422010017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيتبارك حسين صبحي حسين36882722422010020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء538.0076.86اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيتبارك فراس مالك سوادي36892722422010023

كلية الزراعة/جامعة كربالء457.0065.29اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيحنين حسين جبار يوسف36902722422010026
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كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيحوراء معين محمد مهدي36912722422010031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل504.0072.00اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيرحاب عبد الحمزه سفاح حبيب36922722422010034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء عقيل شاكر عاجل36932722422010044

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء فراس مالك سوادي36942722422010047

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء وسام سالم ثامر36952722422010049

كلية العلوم/جامعة كربالء611.0087.29اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء يوسف جبار مربط36962722422010051

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزينب باسم محمد عبيد36972722422010052

كلية العلوم/جامعة بابل598.0085.43اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزينب حسين عبود هادي36982722422010053

كلية اآلداب/جامعة بابل515.0073.57اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزينب نجاح حسن حمود36992722422010063

كلية العلوم/جامعة كربالء618.0088.29اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيساره غانم حسين وهاب37002722422010066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0068.71اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيسكينه كاظم عبد الحسن راضي37012722422010068

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل547.0078.14اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيشيماء محمد علوان عفتان37022722422010069

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيضحى ساجد خضير عباس37032722422010070

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار554.0079.14اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيعال رزاق هالل جاسم37042722422010071

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل525.0075.00اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء خضير عباس هادي37052722422010075

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل578.0082.57اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمه عباس فاضل حسن37062722422010077

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيفرقد قيس محمد رضا جوده37072722422010080

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0073.86اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيمروه سالم نعمه علي37082722422010084

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيمروه عالء عبد االمير حسين37092722422010085

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيمريم ابراهيم خليل طعيمه37102722422010086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيمريم عبد زغير كشمر37112722422010090

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيمياده سعد حفظي حسن37122722422010092

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية ام عمارة للبناتاحيائينرجس عامر شاكر ابو خضير37132722422010093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية ام عمارة للبناتاحيائينور كمال مكي غانم37142722422010099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية ام عمارة للبناتاحيائينور محمد زغير كشمر37152722422010100

كلية التمريض/جامعة كربالء665.0095.00اعدادية ام عمارة للبناتاحيائينورهان رائد ناجي وادي37162722422010104

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل552.0078.86اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيهديل احمد سالم الزم37172722422010109

كلية اآلداب/جامعة بابل502.0071.71اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيهناء هادي مرهج دغيمث37182722422010110

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29اعدادية الواحة الخضراءاحيائيأمنه ستار جواد طالب37192722422011002

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0094.00اعدادية الواحة الخضراءاحيائياسماء ميثاق عبد الرحمن جاسم37202722422011005

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية498.0071.14اعدادية الواحة الخضراءاحيائيانوار سالم محمد هاشم37212722422011006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء562.0080.29اعدادية الواحة الخضراءاحيائيايات محمد كاظم عبود37222722422011007

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء560.0080.00اعدادية الواحة الخضراءاحيائيبركات عزيز سهيل علي37232722422011012

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية الواحة الخضراءاحيائيبنين حسن نجم عبود37242722422011013

كلية العلوم/جامعة كربالء606.0086.57اعدادية الواحة الخضراءاحيائيتبارك سعد كريم عبد37252722422011015

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل602.0086.00اعدادية الواحة الخضراءاحيائيتبارك عالء محمد روكان37262722422011017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515.0073.57اعدادية الواحة الخضراءاحيائيتبارك علي حسين فرحان37272722422011018

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية الواحة الخضراءاحيائيتبارك هاشم حسين علي37282722422011019

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية629.0089.86اعدادية الواحة الخضراءاحيائيحوراء علي عبد المطلب ادريس37292722422011023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506.0072.29اعدادية الواحة الخضراءاحيائيحوراء علي محسن مجباس37302722422011024

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى639.0091.29اعدادية الواحة الخضراءاحيائيداليا رسول عباس مهدي37312722422011025
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الواحة الخضراءاحيائيدنيا خيري عبد االمير حسين37322722422011026

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية الواحة الخضراءاحيائيرقيه عدنان محمد علي37332722422011028

كلية التمريض/جامعة كربالء679.0097.00اعدادية الواحة الخضراءاحيائيرقيه كريم حسن علي37342722422011029

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية631.0090.14اعدادية الواحة الخضراءاحيائيرقيه لؤي علوان رضا37352722422011030

كلية العلوم/جامعة الكوفة614.0087.71اعدادية الواحة الخضراءاحيائيرقيه واثق ستار مهدي37362722422011031

كلية العلوم/جامعة بابل590.0084.29اعدادية الواحة الخضراءاحيائيزهراء جاسم محمد كاظم37372722422011033

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية الواحة الخضراءاحيائيزهراء محمد مهدي شحاذه37382722422011038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية الواحة الخضراءاحيائيزهراء نعمه هاشم جواد37392722422011039

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى610.0087.14اعدادية الواحة الخضراءاحيائيزهراء ياسر رحمن كاظم37402722422011040

كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86اعدادية الواحة الخضراءاحيائيزينب حسين مرهون عباس37412722422011041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة431.0061.57اعدادية الواحة الخضراءاحيائيزينب حسين نجم عبود37422722422011042

كلية العلوم/جامعة بابل598.0085.43اعدادية الواحة الخضراءاحيائيزينب صالح عباس حسن37432722422011046

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية الواحة الخضراءاحيائيزينب صالح حسن عطيه37442722422011047

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية الواحة الخضراءاحيائيزينب عباس وهاب عبد الحسن37452722422011048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء501.0071.57اعدادية الواحة الخضراءاحيائيزينب فيصل يوسف هاشم37462722422011050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0079.00اعدادية الواحة الخضراءاحيائيسجى قاسم عباس جواد37472722422011055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية الواحة الخضراءاحيائيعذراء محمود تركي جاسم37482722422011061

كلية التمريض/جامعة الكوفة685.0097.86اعدادية الواحة الخضراءاحيائيعذراء نسيم هاشم سعيد37492722422011063

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86اعدادية الواحة الخضراءاحيائيغدير عبد علي حمزه عباس37502722422011065

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية الواحة الخضراءاحيائيفاطمه حسين عباس حسين37512722422011069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء604.0086.29اعدادية الواحة الخضراءاحيائيفاطمه حيدر عبد هللا عبد المحسن37522722422011071

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43اعدادية الواحة الخضراءاحيائيفاطمه سعيد هاشم عطيه37532722422011072

كلية اآلداب/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية الواحة الخضراءاحيائيفاطمه صباح حسن عطيه37542722422011073

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية الواحة الخضراءاحيائيفاطمه كاظم مجدي عبد37552722422011076

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية الواحة الخضراءاحيائيفاطمه محمود جابر حسن37562722422011078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء573.0081.86اعدادية الواحة الخضراءاحيائيفاطمه محمود جواد كاظم37572722422011079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية الواحة الخضراءاحيائيمريم مهدي عطيه حسن37582722422011085

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية الواحة الخضراءاحيائينبا طالل حميد طالل37592722422011087

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية الواحة الخضراءاحيائينجيه سالم حسن خضير37602722422011089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الواحة الخضراءاحيائيهبه لؤي محسن نوري37612722422011095

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء623.0089.00ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيآية حامد مخيلف عبيد37622722422012002

كلية االثار/جامعة الكوفة431.0061.57ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيامنه حامد حسين عبد37632722422012009

كلية الزراعة/جامعة كربالء528.0075.43ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيايات ضياء عبد الرضا مطرود37642722422012011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيبتول سعد عبد هللا خليف37652722422012014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0067.86ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيبراء علي احمد عطيه37662722422012016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل619.0088.43ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيخمائل عامر علي رشيد37672722422012025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية507.0072.43ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيرؤى حميد مذبوب عطيه37682722422012027

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0063.14ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيرسل حسن هادي سعيد37692722422012029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0067.57ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيرسل رائد مبارك محسن37702722422012030

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيرقيه حسين هايس خضير37712722422012033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيرواء بجاي سلمان حاجم37722722422012037
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كلية العلوم/جامعة كربالء601.0085.86ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيزهراء حسين علي سلمان37732722422012038

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0064.86ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيزهراء ريسان مطرود طعمه37742722422012041

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيزهراء علي حامد عبد علي37752722422012045

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء538.0076.86ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيزهراء محمد حسون هوير37762722422012048

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل491.0070.14ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيزهراء هاشم ويس يوسف37772722422012051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيزهره طالب مكي مطر37782722422012052

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل592.0084.57ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيزينب عبد المجيد خلف عوض37792722422012056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء528.0075.43ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيزينه جميل سلمان طياح37802722422012060

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيسجى اركان عبد االمير كاظم37812722422012064

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيسجى جالل عبد الحسين يحيى37822722422012065

كلية الزراعة/جامعة كربالء461.0065.86ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيسحر سعد هللا خضير عيدان37832722422012067

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء489.0069.86ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيشهد حيدر طالب نايف37842722422012069

كلية الزراعة/جامعة كربالء445.0063.57ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيشهد محمد راضي جدوع37852722422012071

كلية التمريض/جامعة كربالء674.0096.29ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيعذراء غازي محمد شليبه37862722422012077

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيفاطمه حسين فضل متعب37872722422012084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيفاطمه علي ناصر حسين37882722422012088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيفاطمه هاشم ويس يوسف37892722422012093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء606.0086.57ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيفاطمه يحيى احمد مريعي37902722422012094

كلية العلوم/جامعة كربالء656.0093.71ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيلطيفه عايد شايل مجبل37912722422012096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل494.0070.57ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيمريم جليل جواد كاظم37922722422012098

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل548.0078.29ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيمنى هليل علي رجا37932722422012103

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل535.0076.43ثانوية سيف الحق للبناتاحيائينرجس حميد مذبوب عطيه37942722422012107

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة529.0075.57ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيهبه عالء قاسم عبد العالي37952722422012111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515.0073.57ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيهبه عويز حسن مطلك37962722422012114

كلية الزراعة/جامعة كربالء458.0065.43ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيهبه ياسين مراد حسناوي37972722422012115

كلية الزراعة/جامعة كربالء492.0070.29ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيهناء عباس هادي عباس37982722422012119

كلية القانون/جامعة كربالء606.0086.57ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيهند رحم حسن رحم37992722422012120

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل485.0069.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيأوس عباس محمد جوده38002722422014001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيآيات علي كريم محسن38012722422014004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية بغداد للبناتاحيائياخالص عباس عبد الحسين عبد الساده38022722422014005

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية بغداد للبناتاحيائياستبرق رحيم عبيس كشاش38032722422014006

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0062.14اعدادية بغداد للبناتاحيائياسماء علي ثابت حمود38042722422014008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيأم البنين عباس جواد كاظم38052722422014009

كلية الطب/جامعة كربالء704.00100.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيامال حبيب حسين جاسم38062722422014011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0071.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيايمان كاظم عبود عافص38072722422014016

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء458.0065.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيبريفان عظيم عطيه حميدي38082722422014023

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة492.0070.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيبنين علي حامد كريم38092722422014027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0073.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيحليمه عبد علي قاسم جاسم38102722422014037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيحنين علي حسين مجلي38112722422014040

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيحوراء جاسم عوده زهراو38122722422014042

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيحوراء حيدر قاسم حسن38132722422014043
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0070.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيحوراء سعد عبد الحسين علي38142722422014045

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء463.0066.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيرسل عدنان نعمه مارد38152722422014055

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء652.0093.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه حسن عبد الجواد عبيد38162722422014058

كلية العلوم/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه سالم منير عبيد38172722422014060

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء امين عبد الكاظم جاسم38182722422014070

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء رياض جالل محمد38192722422014077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء574.0082.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء زكي محسن خنياب38202722422014078

كلية العلوم/جامعة كربالء609.0087.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء عدنان نعمه مارد38212722422014079

كلية العلوم/جامعة الكوفة668.0095.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء علي موحي حسن38222722422014083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية483.0069.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء فارس كاظم داود38232722422014084

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء ليث جبار عطا هللا38242722422014087

كلية االثار/جامعة القادسية510.0072.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء محمد رسول هادي حسن38252722422014089

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0081.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء محمد علي كريم38262722422014091

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب باجي شعيوط حسين38272722422014097

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء563.0080.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب عاشور سلمان وارش38282722422014101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء530.0075.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب غالب جبير تمن38292722422014104

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب مهدي باش رحيل38302722422014108

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل663.0094.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينه حميد عبد الساده ماضي38312722422014110

كلية الزراعة/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيسجى علي كاظم جاسم38322722422014115

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0076.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيشذى فرحان باقر سلمان38332722422014121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء498.0071.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيغفران عدنان موسى حسن38342722422014129

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء601.0085.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه حيدر كاظم عبيس38352722422014132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482.0068.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه مرتضى سالم ملوح38362722422014139

كلية التمريض/جامعة البصرة683.0097.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيكوثر علي عوده زهراو38372722422014142

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط519.0074.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم صالح حليس شكر38382722422014148

كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86اعدادية بغداد للبناتاحيائينبأ رؤوف سلمان دحام38392722422014157

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل465.0066.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيندى مالك جبار عبود38402722422014158

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية بغداد للبناتاحيائينغم عالء حمزه حسون38412722422014160

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية بغداد للبناتاحيائينور محمد عيسى ابراهيم38422722422014166

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية بغداد للبناتاحيائينور يوسف ويس يوسف38432722422014167

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء552.0078.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيوالء عائد عيدان عبد38442722422014172

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء510.0072.86اعدادية القوارير للبناتاحيائيابتهال عادل حمزه موسى38452722422015003

كلية العلوم/جامعة الكوفة609.0087.00اعدادية القوارير للبناتاحيائياديان خالد عبد الحسين هاشم38462722422015004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية القوارير للبناتاحيائياسراء فاضل كامل كاظم38472722422015005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0070.71اعدادية القوارير للبناتاحيائياسراء مسلم حسين علي38482722422015006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية القوارير للبناتاحيائياالء حسين علوان على هللا38492722422015010

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية القوارير للبناتاحيائيامنه جاسب عبد عون سلمان38502722422015013

كلية التمريض/جامعة كربالء667.0095.29اعدادية القوارير للبناتاحيائيانعام خضير متعب جواد38512722422015016

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيايات عمار جاسم شالل38522722422015019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل531.0075.86اعدادية القوارير للبناتاحيائيايالف محمد احمد امين38532722422015021

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية القوارير للبناتاحيائيايه جاسم محمد خضير38542722422015023
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية القوارير للبناتاحيائيايه صدام علي عبد الرضا38552722422015025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء558.0079.71اعدادية القوارير للبناتاحيائيايه ميثاق طالب حسين38562722422015027

كلية العلوم/جامعة بابل591.0084.43اعدادية القوارير للبناتاحيائيبتول جواد كاظم عبد عون38572722422015028

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء519.0074.14اعدادية القوارير للبناتاحيائيبنين احمد طالل رحمان38582722422015032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية القوارير للبناتاحيائيبنين تركي صاحب درويش38592722422015034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة613.0087.57اعدادية القوارير للبناتاحيائيبنين عايد راشد جسام38602722422015038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية القوارير للبناتاحيائيبيداء قاسم محمد زغير38612722422015039

كلية الزراعة/جامعة كربالء453.0064.71اعدادية القوارير للبناتاحيائيتبارك علي عبد الهادي محمد38622722422015042

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية القوارير للبناتاحيائيتبارك محسن علوان صبح38632722422015043

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية القوارير للبناتاحيائيحوراء ستار صبار متعب38642722422015051

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية القوارير للبناتاحيائيحوراء عالء محمد حسين38652722422015053

كلية اآلداب/جامعة القادسية501.0071.57اعدادية القوارير للبناتاحيائيرسل عبد الهادي شمران عجيل38662722422015056

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية القوارير للبناتاحيائيرسل فالح حسن عواد38672722422015057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية القوارير للبناتاحيائيرغد رضا حسن هادي38682722422015058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء626.0089.43اعدادية القوارير للبناتاحيائيرقيه خالد سلمان نكه38692722422015062

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14اعدادية القوارير للبناتاحيائيرقيه ستار صبار متعب38702722422015063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء572.0081.71اعدادية القوارير للبناتاحيائيرقيه عائد حسون عليوي38712722422015065

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية القوارير للبناتاحيائيرند عدنان عداي ذياب38722722422015066

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء670.0095.71اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء احمد هادي مردان38732722422015068

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الكاظم نعمه38742722422015071

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0074.14اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء رضا كاظم إبراهيم38752722422015072

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء محمود كاظم حسين38762722422015080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء مشتاق عبد حبيب38772722422015081

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية360.0051.43اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء موسى جابر خليل38782722422015082

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية القوارير للبناتاحيائيزينب أنور عالوي حسين38792722422015084

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل562.0080.29اعدادية القوارير للبناتاحيائيزينب احمد عبد العباس سلمان38802722422015085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء613.0087.57اعدادية القوارير للبناتاحيائيزينب سليم جياد عبد38812722422015087

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى607.0086.71اعدادية القوارير للبناتاحيائيسميه مؤيد متعب هزبر38822722422015098

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية القوارير للبناتاحيائيشهد ضياء حميد مهدي38832722422015102

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29اعدادية القوارير للبناتاحيائيشيماء خالد علي عيدان38842722422015106

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية القوارير للبناتاحيائيشيماء صدام عباس عبادي38852722422015107

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية القوارير للبناتاحيائيغدير صالح مهدي داود38862722422015114

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء497.0071.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيغصون حيدر عبد االمير هادي38872722422015116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية القوارير للبناتاحيائيغفران حيدر سلمان كاظم38882722422015118

كلية العلوم/جامعة كربالء618.0088.29اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه الزهراء إسماعيل مردان هادي38892722422015122

كلية الزراعة/جامعة كربالء506.0072.29اعدادية القوارير للبناتاحيائيكوثر رائد فاضل هادي38902722422015131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14اعدادية القوارير للبناتاحيائيلبنى حسن خضير عباس38912722422015132

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية القوارير للبناتاحيائيمعصومه محمد عبد اللطيف ناجي38922722422015137

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل570.0081.43اعدادية القوارير للبناتاحيائيمها مناور حاجم مزعل38932722422015142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0068.43اعدادية القوارير للبناتاحيائيميمونه سعد عبيس خضير38942722422015144

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية القوارير للبناتاحيائينبأ سالم خليف سلمان38952722422015145

189 من 95صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كربالء 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التمريض/جامعة كربالء675.0096.43اعدادية القوارير للبناتاحيائينبأ ستار جاسم عوده38962722422015146

كلية اآلداب/جامعة بابل506.0072.29اعدادية القوارير للبناتاحيائينبأ طالب علكه ناصر38972722422015147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء561.0080.14اعدادية القوارير للبناتاحيائينرجس مراد خضير سالم38982722422015152

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيهبه يوسف عباس علكه38992722422015163

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء594.0084.86اعدادية القوارير للبناتاحيائيهدى فاهم كاظم فارس39002722422015165

كلية اللغات/جامعة بغداد565.0080.71ثانوية السلوى للبناتاحيائيانصاف جاسم عبد االمير كاظم39012722422016005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية السلوى للبناتاحيائيايات مظفر حسن صالح39022722422016006

كلية العلوم/جامعة كربالء604.0086.29ثانوية السلوى للبناتاحيائيبنين سالم مهدي عباس39032722422016009

كلية طب االسنان/جامعة كربالء694.0099.14ثانوية السلوى للبناتاحيائيتبارك رحمن عمران عباس39042722422016011

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0083.29ثانوية السلوى للبناتاحيائيتبارك عناد ملوح وجر39052722422016014

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية637.0091.00ثانوية السلوى للبناتاحيائيتبارك فالح رحيم عبد االمير39062722422016015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0076.43ثانوية السلوى للبناتاحيائيحوراء امير فاضل كاطع39072722422016018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0067.43ثانوية السلوى للبناتاحيائيرسل علي خضير حبيب39082722422016020

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية السلوى للبناتاحيائيرقية سعد علي محمد39092722422016021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء617.0088.14ثانوية السلوى للبناتاحيائيرقيه حسن جبار كاطع39102722422016023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية السلوى للبناتاحيائيرقيه سليم داهوك محمد39112722422016024

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية السلوى للبناتاحيائيرقيه محمد سامي حسين39122722422016027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء514.0073.43ثانوية السلوى للبناتاحيائيزهراء جاسب عبد الحسين عطية39132722422016029

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل581.0083.00ثانوية السلوى للبناتاحيائيزهراء رشيد كاظم حسين39142722422016032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00ثانوية السلوى للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين عبد كاظم39152722422016036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء542.0077.43ثانوية السلوى للبناتاحيائيزينب احمد عبد عيفان39162722422016042

كلية العلوم/جامعة كربالء602.0086.00ثانوية السلوى للبناتاحيائيزينب كاظم عبيد علي39172722422016046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء636.0090.86ثانوية السلوى للبناتاحيائيعذراء علي بدر ناصر39182722422016056

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء613.0087.57ثانوية السلوى للبناتاحيائيغدير جهاد كاظم فرحان39192722422016057

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية السلوى للبناتاحيائيفاطمه حسن كاظم عبد39202722422016059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية السلوى للبناتاحيائيفاطمه راهي عباس سعود39212722422016062

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00ثانوية السلوى للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم عبد39222722422016067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء597.0085.29ثانوية السلوى للبناتاحيائيفاطمه هاني عبد الرزاق ياسر39232722422016072

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية488.0069.71ثانوية السلوى للبناتاحيائيمريم ثامر حسين جبار39242722422016074

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء676.0096.57ثانوية السلوى للبناتاحيائيمريم نصير نعمه حسين39252722422016077

كلية الزراعة/جامعة كربالء451.0064.43ثانوية السلوى للبناتاحيائينبأ عامر حسن اسماعيل39262722422016080

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14ثانوية السلوى للبناتاحيائيهاجر احمد عبد الهادي ابراهيم39272722422016085

كلية العلوم/جامعة بابل592.0084.57ثانوية السلوى للبناتاحيائيهجران سلمان حبيب خضير39282722422016086

كلية العلوم/جامعة كربالء609.0087.00ثانوية الرفل للبناتاحيائياحالم ميري أحمد جيثوم39292722422017002

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية618.0088.29ثانوية الرفل للبناتاحيائياديان عصام عبد الهادي شهيد39302722422017003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل450.0064.29ثانوية الرفل للبناتاحيائياديان محمد رضا جبار39312722422017004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل545.0077.86ثانوية الرفل للبناتاحيائياسماء باسم محمد عمران39322722422017005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00ثانوية الرفل للبناتاحيائيانتظار رعد جاسم محمد39332722422017007

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0094.57ثانوية الرفل للبناتاحيائيايالف وليد عباس محمد39342722422017010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل556.0079.43ثانوية الرفل للبناتاحيائيرسل احسان عبد الصاحب نعوم39352722422017015

كلية التمريض/جامعة كربالء677.0096.71ثانوية الرفل للبناتاحيائيرقيه حبيب محمد حبيب39362722422017017
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0094.29ثانوية الرفل للبناتاحيائيزهراء احسان علي مطلك39372722422017019

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية الرفل للبناتاحيائيزهراء سعد عمران عبد علي39382722422017021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء577.0082.43ثانوية الرفل للبناتاحيائيزهراء مثنى سلمان شنور39392722422017023

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00ثانوية الرفل للبناتاحيائيهدى صالح هادي عبد39402722422017037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506.0072.29ثانوية الرفل للبناتاحيائيوفاء فارس عالوي بنيان39412722422017038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل550.0078.57ثانوية الرفل للبناتاحيائييقين عباس علوان مطر39422722422017039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0079.29اعدادية عكاظ للبناتاحيائياسراء حميد عبد زيد خضير39432722422018005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية عكاظ للبناتاحيائيامنه غانم عبد الجليل محمد جواد39442722422018015

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57اعدادية عكاظ للبناتاحيائيامنه كاظم جاسم نجم39452722422018016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيامنه يوسف خضير عيدان39462722422018018

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء684.0097.71اعدادية عكاظ للبناتاحيائيايات حسين علي محمد39472722422018021

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء682.0097.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائيآيات نظير موسى حسين39482722422018023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء572.0081.71اعدادية عكاظ للبناتاحيائيايناس عماد مهدي منشد39492722422018025

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء523.0074.71اعدادية عكاظ للبناتاحيائيايناس هاشم محمد حسون39502722422018026

كلية الزراعة/جامعة كربالء425.0060.71اعدادية عكاظ للبناتاحيائيايه ربيع يوسف ابراهيم39512722422018028

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0091.86اعدادية عكاظ للبناتاحيائيايه فراس مهدي عبد39522722422018029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبتول عبد االمير عبد هللا مهدي39532722422018033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبنين حيدر ابراهيم جابر39542722422018041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء522.0074.57اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبنين سامي مجهد منصور39552722422018043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0068.71اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبنين عبد االمير حسين علوان39562722422018045

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبنين محمد سلمان نكه39572722422018048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية539.0077.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبنين محمد هاشم احمد39582722422018049

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0063.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبنين ميثم جالب عيدان39592722422018050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية عكاظ للبناتاحيائيتبارك حسين طالب كزار39602722422018053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء606.0086.57اعدادية عكاظ للبناتاحيائيتقوى غزوان عبد الكريم عبد المحسن39612722422018056

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية عكاظ للبناتاحيائيتقى صالح مهدي شنون39622722422018057

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية عكاظ للبناتاحيائيتقى عبود هاشم عباس39632722422018058

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة626.0089.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائيجنات محمد هالل محمود39642722422018059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائيحوراء احسان هادي نايف39652722422018065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائيحوراء باسم متعب جاسم39662722422018066

كلية العلوم/جامعة الكوفة609.0087.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيحوراء علي عبد الحسين راضي39672722422018070

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية517.0073.86اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرسل عبيد محسن عبيد39682722422018080

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرسل علي عبد الحسين راضي39692722422018081

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرقيه جاسم محمد ذياب39702722422018084

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء608.0086.86اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرقيه حسين حمزه حسن39712722422018085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء550.0078.57اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرقيه عباس جوده عبد عون39722722422018086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرقيه هيثم حسن خليف39732722422018090

كلية الطب/جامعة كربالء701.00100.14اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرواء عامر مظهر هادي39742722422018091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائيروان حيدر مهاوش كاظم39752722422018092

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية عكاظ للبناتاحيائيريام ياسين عبد زيد حمادي39762722422018096

كلية العلوم/جامعة كربالء614.0087.71اعدادية عكاظ للبناتاحيائيريم حمزه محسن عبيد39772722422018097
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0094.57اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء احمد شافي عبد العباس39782722422018100

كلية العلوم/جامعة كربالء606.0086.57اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء حسن عباس يوسف39792722422018103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء حسين محمد هاشم39802722422018105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518.0074.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء حيدر شنان كاظم39812722422018106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0076.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق هاشم عبد الرزاق39822722422018114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان452.0064.57اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء عدنان هاشم حسين39832722422018115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء573.0081.86اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء علي حميد كريم39842722422018119

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء عمار عبد النبي تهلوك39852722422018121

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل541.0077.29اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء فؤاد حميد عفتان39862722422018124

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء ليث محمد علي عوده39872722422018125

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء ماجد كاظم كزار39882722422018126

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء519.0074.14اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء مسلم عبيد بليل39892722422018127

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب احمد حسين علوان39902722422018131

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب انور رشيد جاسم39912722422018132

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب خالد صبار عباس39922722422018134

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل610.0087.14اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب صباح هادي عباس39932722422018136

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب عادل شافي عبد العباس39942722422018137

كلية التربية /جامعة الحمدانية493.0070.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب عبد الرضا حسن حبيب39952722422018138

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء619.0088.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب علي كاظم عزال39962722422018139

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب عماد محي بليل39972722422018140

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب كاظم حمزه محمد39982722422018142

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب محمد لطيف عبد عون39992722422018146

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب نجاح مهدي فرحان40002722422018149

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء560.0080.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيسالي سرمد ناجي عجيل40012722422018151

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14اعدادية عكاظ للبناتاحيائيسكينه حازم حميدي حربي40022722422018155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية عكاظ للبناتاحيائيشفاء حيدر جابر راشد40032722422018159

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية عكاظ للبناتاحيائيشفاء نصر حسين علي40042722422018160

كلية العلوم/جامعة كربالء621.0088.71اعدادية عكاظ للبناتاحيائيشكران شهاب احمد عالوي40052722422018162

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية عكاظ للبناتاحيائيشمس شهيد كريم عبد الرضا40062722422018164

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14اعدادية عكاظ للبناتاحيائيشهد حازم محمد حسون40072722422018165

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية عكاظ للبناتاحيائيشهد طارق حسين منشب40082722422018166

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية عكاظ للبناتاحيائيشهد عماد رحيم عواد40092722422018167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0068.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائيشهالء عباس طالب رضا40102722422018171

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86اعدادية عكاظ للبناتاحيائيصابرين عباس جاسم عوده40112722422018172

كلية العلوم/جامعة كربالء604.0086.29اعدادية عكاظ للبناتاحيائيعبير شاكر مرزه زين40122722422018179

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيعهد مزهر عبيد رحيل40132722422018183

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء573.0081.86اعدادية عكاظ للبناتاحيائيغدير ظافر هادي ردام40142722422018184

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيغسق رباح عبيد كاظم40152722422018185

كلية الزراعة/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه احسان علي حمزه40162722422018186

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه احمد حسين مدلول40172722422018187

كلية الزراعة/جامعة كربالء478.0068.29اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه حسين عمران محسن40182722422018191
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء649.0092.71اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه سالم عباس عبد40192722422018194

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0093.71اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه صالح خضير عبد40202722422018195

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0068.14اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه عباس ياسين عباس40212722422018196

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه عبد الرضا حسن حبيب40222722422018197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0069.57اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه عدنان هاشم حسين40232722422018198

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه علي مردان عبود40242722422018200

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية499.0071.29اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه واثق عبد مرزه40252722422018206

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء573.0081.86اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفرقان محمود محسن حميد40262722422018207

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57اعدادية عكاظ للبناتاحيائيكوثر محمد مزهر عبيد40272722422018209

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائيكوثر ياس خضير عباس40282722422018210

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية عكاظ للبناتاحيائيلقاء عدنان حسين علوان40292722422018211

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيليلى راضي حمزه نصار40302722422018213

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمريم رزاق جاسم عبيد40312722422018216

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء456.0065.14اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمريم عبد الزهره محسن عبيد40322722422018217

كلية التمريض/جامعة كربالء671.0095.86اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمريم غالب كريم هادي40332722422018218

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمريم نافع عبد الحسن فرهود40342722422018219

كلية العلوم/جامعة كربالء630.0090.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمالك نصر اياد حسين40352722422018220

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمنار احسان فخري شالل40362722422018221

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء617.0088.14اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمياسه عماد كاظم جواد40372722422018224

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0067.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائيميس فائز دخيل جداح40382722422018225

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء621.0088.71اعدادية عكاظ للبناتاحيائيميساء محسن هاشم حسن40392722422018226

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء589.0084.14اعدادية عكاظ للبناتاحيائينبأ حسين علي جاسم40402722422018227

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائينجالء محسن علي محمد40412722422018230

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائينرجس عدنان هاشم عباس40422722422018232

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية عكاظ للبناتاحيائينرجس عالء حسين مهدي40432722422018233

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء516.0073.71اعدادية عكاظ للبناتاحيائينرجس علي عباس طعان40442722422018234

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائينرجس كفاح حسن عبد40452722422018235

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية594.0084.86اعدادية عكاظ للبناتاحيائينسم حسين جاسم جكو40462722422018236

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء570.0081.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائينور الهدى شهاب احمد فارس40472722422018240

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء569.0081.29اعدادية عكاظ للبناتاحيائينور عامر محسن علي40482722422018243

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511.0073.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائينور عبد علي عريبي حسن40492722422018244

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية عكاظ للبناتاحيائيهدى مهنا احمد حمزه40502722422018251

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل567.0081.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيهند حيدر عبد الكاظم عجل40512722422018253

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل495.0070.71اعدادية عكاظ للبناتاحيائيوديان علي حسين علي40522722422018255

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية493.0070.43اعدادية عكاظ للبناتاحيائيورود عبد الكريم جبر حسون40532722422018256

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء574.0082.00ثانوية الوند للبناتاحيائيرقيه جمال صباح مصحف40542722422019005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00ثانوية الوند للبناتاحيائيزهراء زهير جاسم متعب40552722422019006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية467.0066.71ثانوية الوند للبناتاحيائيسرور احمد يعقوب حمزه40562722422019011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0068.00ثانوية الوند للبناتاحيائيعبير ناصر صباح مصحف40572722422019015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية427.0061.00ثانوية الوند للبناتاحيائينمارق عقيل مسلم مرزه40582722422019028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء528.0075.43ثانوية الوند للبناتاحيائينور علي حماد عليوي40592722422019030
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر560.0080.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائياحرار علي كوكز حاجم40602722422020002

كلية التمريض/جامعة البصرة666.0095.14اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائياسيا حمزه جاري عيسى40612722422020006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0068.57اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيايناس حسن عبيد زغير40622722422020016

كلية العلوم/جامعة بابل613.0087.57اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيبتول نوري عبد المحسن عبد40632722422020019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0070.14اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيتبارك باسم عبد زيد رشيد40642722422020027

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيتبارك حسن عبيد جودة40652722422020029

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل572.0081.71اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيتبارك ناظم عبود معكلو40662722422020030

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء474.0067.71اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيحوراء فؤاد هادي كاظم40672722422020039

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيرسل ماجد فخري احمد40682722422020045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0073.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيرسل مظفر حسن صالح40692722422020046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيرقيه عباس عبود عنون40702722422020051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518.0074.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيرقيه عبد االله عباس ياسر40712722422020052

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0077.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيرقيه ميثاق طعمة فرحان40722722422020054

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء594.0084.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء غانم حسين معكلو40732722422020061

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء فؤاد هادي كاظم40742722422020063

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء قاسم مجيد كاظم40752722422020065

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء كاظم عباس علي40762722422020066

كلية العلوم/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء كاظم عبود معكلو40772722422020067

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل568.0081.14اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب حمزه حامد جهيد40782722422020079

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب علي نعمه عبد الحسين40792722422020084

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء644.0092.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب فيصل مهدي صالح40802722422020086

كلية العلوم/جامعة كربالء621.0088.71اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيسجى علي حسين جاسم40812722422020094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0067.29اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيشهد علي سعيد عباس40822722422020098

كلية التمريض/جامعة كربالء684.0097.71اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيشهد ماجد حسوني كاظم40832722422020099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيطيبه ساطع محمد علي جواد40842722422020102

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيغدير صالح هادي نور40852722422020105

كلية العلوم/جامعة بابل585.0083.57اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيغدير علي رزاق كاظم40862722422020106

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل596.0085.14اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيغسق جواد كاظم جاسم40872722422020107

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه اياد عباس حبوب40882722422020110

كلية التمريض/جامعة بابل670.0095.71اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه جاسب محمد علي جاسم40892722422020111

كلية التربية/جامعة الكوفة540.0077.14اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه رعد ناظم كريم40902722422020115

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفاطمة عباس حسن عبد الحمزه40912722422020121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0069.43اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه غالب كاظم حميد40922722422020127

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه فؤاد عبد الرسول كاظم40932722422020129

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء588.0084.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفدك نوري فاضل نعمه40942722422020132

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفرح حبيب صالح مهدي40952722422020133

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفضائل حسين عبود عنون40962722422020135

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651.0093.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيكوثر كريم شمخي جبر40972722422020137

كلية الطب/جامعة بابل706.00100.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيكوثر نوري فاضل نعمه40982722422020138

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيمريم اياد حسين محمد علي40992722422020139

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل601.0085.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيمريم عامر عبد علي جاسم41002722422020141
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل568.0081.14اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيمريم عباس حكمت حسين41012722422020142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482.0068.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيمالك تكليف معطي محمد41022722422020145

كلية الطب/جامعة بابل703.00100.43اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيمنار عقيل رزاق مكي41032722422020146

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0062.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيمنى انور عبد االمير حسن41042722422020147

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء573.0081.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينبأ جالل عبد العظيم محمد41052722422020148

كلية التمريض/جامعة كربالء667.0095.29اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينبأ عقيل شاكر حسين41062722422020149

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينرجس حميد كاظم خضر41072722422020153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل510.0072.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينرجس عباس بدري عبد41082722422020154

كلية االعالم/جامعة ذي قار452.0064.57اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينرجس كامل غائب عطشان41092722422020155

كلية الزراعة/جامعة كربالء423.0060.43اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينور الزهراء عباس بدري عبد41102722422020156

كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينور الهدى خليل ابراهيم مهدي41112722422020157

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينور الهدى محمد رزاق محمد41122722422020159

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينور الهدى مرتضى حبيب عبد الوهاب41132722422020160

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينور صادق رسول محمد41142722422020161

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيهبه علي حسن كاظم41152722422020167

كلية العلوم/جامعة الكوفة619.0088.43اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيهبه هاشم علي كريم41162722422020168

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيهناء ضياء عبد علي صالل41172722422020171

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائياديان احمد خضير عبد41182722422021001

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0078.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائياستبرق عبد علي جاسم حسين41192722422021004

كلية طب االسنان/جامعة كربالء695.0099.29اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائياطياب علوان عبد االمير عطيه41202722422021005

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء676.0096.57اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيافراح رحيم جبر عبد41212722422021006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل628.0089.71اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيايه عباس علي شهيب41222722422021014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيايه علي حسين عبيد41232722422021015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0076.43اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيبحار صالح ابراهيم خليل41242722422021016

كلية طب االسنان/جامعة كربالء694.0099.14اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيبنين جاسم محمد عطيه41252722422021019

كلية طب االسنان/جامعة كربالء694.0099.14اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيبنين عبيس مهدي رضا41262722422021021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية499.0071.29اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيتبارك احمد عليوي راشد41272722422021025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيتبارك قيس عباس حمود41282722422021026

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيترتيل غالب قصاب شياع41292722422021027

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيتقى عدنان حمزه حسون41302722422021029

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيداليا ثائر صادق صايل41312722422021038

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء528.0075.43اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيدعاء نعمان علوان ابراهيم41322722422021039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء545.0077.86اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيدينا عصام فيصل متعب41332722422021040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء530.0075.71اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيرؤى محمود حسين حمد41342722422021043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء597.0085.29اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيرسل علي محمد كاظم41352722422021047

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيرقيه حسن علي حسن41362722422021050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيرقيه عبد الخضر طالب هاشم41372722422021051

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء ايوب كاظم صكبان41382722422021057

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء ايوب هادي ساجت41392722422021058

كلية العلوم/جامعة كربالء627.0089.57اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء حسن عبد الحسين محمد41402722422021060

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء حسين علي خضير41412722422021061
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء568.0081.14اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء سعد محمد ناظم حسون41422722422021065

كلية الزراعة/جامعة كربالء463.0066.14اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء ضرغام كريم كاظم41432722422021066

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء فاضل مهدي رضا41442722422021069

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء هادي حسن مهدي41452722422021075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء547.0078.14اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزينب صالح عبد الحسين موسى41462722422021085

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق مهدي ساجت41472722422021087

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0063.14اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيسكينه حسن علوان ناصر41482722422021094

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيشروق اسعد احمد مرتضى41492722422021100

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل531.0075.86اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيشهد عطا هللا عطيه حسين41502722422021102

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية527.0075.29اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيضحى هاشم جاسم محمد41512722422021107

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيطيبه عبد االمير بدري عبد41522722422021111

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل586.0083.71اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيطيبه وسام حمزه خضير41532722422021113

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيعبير ناظم خليف تالي41542722422021115

كلية التربية/جامعة سامراء495.0070.71اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيعبير هاشم شاوردي محسن41552722422021116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء573.0081.86اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيغفران فياض احمد فواز41562722422021121

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه حامد محمد خضران41572722422021125

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه زكي هاشم هادي41582722422021128

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0061.71اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الرضا منيشد41592722422021130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه كاظم جواد علي41602722422021132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء567.0081.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه كرجي ريشان عبد41612722422021134

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0075.57اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه محمد مهدي ناصر41622722422021138

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيكوثر جبار عبد حسين41632722422021142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء589.0084.14اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيكوثر سعد حسن عبود41642722422021143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء521.0074.43اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيمرسلين احمد عوده عبيد41652722422021148

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء450.0064.29اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيمريم نجاح مهدي ناصر41662722422021158

كلية الطب/جامعة كربالء700.00100.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيمالذ محمد كاظم حسين41672722422021159

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيمنار حقي عبد الكريم تقي41682722422021161

كلية الطب/جامعة كربالء703.00100.43اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيمنار رائد فاضل فهد41692722422021162

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0076.43اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينبأ خالد جليل عبد علي41702722422021165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينبأ عادل عريبي محسن41712722422021167

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينبأ عدي جاسم علي41722722422021168

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء451.0064.43اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينغم عزيز صالح كاظم41732722422021174

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء450.0064.29اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينغم محي حمزة عباس41742722422021175

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينور جواد عبد الحسن حميدي41752722422021181

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيهدى عبد الزهره عبيس محسن41762722422021189

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى603.0086.14اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيهدى علي حسن كاظم41772722422021190

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء652.0093.14اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيهدى نهاد جابر رعد41782722422021193

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيهيام شاكر شاهر شهيب41792722422021196

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائييسر رضا كاظم صالح41802722422021200

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل624.0089.14ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائياخالص قاسم مهدي جاسم41812722422022002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505.0072.14ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيازهار عبد الخالق كاظم عباس41822722422022003
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء452.0064.57ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائياسماء رزاق كامل غافل41832722422022005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء595.0085.00ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيايات ماجد نظيف مهدي41842722422022008

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء503.0071.86ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيايات محمد نعمه جاسم41852722422022009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل530.0075.71ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيايات نعمه حسين محمد41862722422022011

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء652.0093.14ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيايمان احمد جواد خضير41872722422022012

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيبدور ناظم عبد االمير كاظم41882722422022015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507.0072.43ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيبشائر عبد الخالق كاظم عباس41892722422022016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيبلسم باسم عبد الهادي عبدون41902722422022017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء528.0075.43ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيبنين عباس رزاق عباس41912722422022020

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0094.57ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيتبارك خليل عبد عنبر41922722422022022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيتبارك نعمه حسين محمد41932722422022023

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيحنان علي سعدون طاهر41942722422022024

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0073.14ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيحوراء نبيل كاظم حميد41952722422022028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء636.0090.86ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيرباب حسين وداعه عبيد41962722422022031

كلية التمريض/جامعة تلعفر668.0095.43ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيرسل احمد ميري حسين41972722422022032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء634.0090.57ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيرقيه محمد شمخي عناد41982722422022038

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل540.0077.14ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزهراء عقيل سلمان عبد السادة41992722422022046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء648.0092.57ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزينب حسين وداعه عبيد42002722422022047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء582.0083.14ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزينب قاسم كريم محمد42012722422022049

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيسارة حامد عليوي كاظم42022722422022052

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيسوسن احمد جبر عبد42032722422022056

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء613.0087.57ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيسوسن قاسم مهدي جاسم42042722422022057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيصفيه ماجد نظيف مهدي42052722422022058

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل590.0084.29ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيطيبه زهير عبد عون صالح42062722422022063

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيعبير محمد نعمه جاسم42072722422022064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء588.0084.00ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيفاطمه حسن صالح مهدي42082722422022069

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء674.0096.29ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيفاطمه عماد عزيز شنشول42092722422022071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء616.0088.00ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيفاطمه لبنان عبد زيد جاسم42102722422022072

كلية الزراعة/جامعة كربالء426.0060.86ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيفاطمه ناهي دخيل عبيس42112722422022074

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيكوثر هادي كاظم جبر42122722422022075

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيمروة عالء شهيد شنشول42132722422022076

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيندى ابراهيم حسين تايه42142722422022080

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائينهله سلمان حسون نايف42152722422022084

كلية الزراعة/جامعة كربالء446.0063.71ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائينور كريم عوده محمد42162722422022087

كلية العلوم/جامعة كربالء605.0086.43ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائينورس باسم فاضل عبيس42172722422022089

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيهدى جالل عباس علوان42182722422022091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511.0073.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيابرار حازم قاسم جاسم42192722422025002

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيابرار حسن رزاق كاطع42202722422025003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائياثمار حميد محسن عليوي42212722422025004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية530.0075.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيازهار حميد محسن عليوي42222722422025005

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيام البنين ياسر شاكر مهاوش42232722422025013
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كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائياميرة جليل نعمه اسود42242722422025015

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيانوار جاسم منشد جابر42252722422025016

كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0062.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيايه ثائر راهي عزيز42262722422025019

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيبتول خليل عبد الكاظم عبد هللا42272722422025023

كلية العلوم/جامعة بابل614.0087.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيبراق طالب سلطان جابر42282722422025025

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية515.0073.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيبنين داخل عبد حسين42292722422025029

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيبنين سعد هالل عبود42302722422025031

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيتبارك احمد عطية عبيد42312722422025034

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيتبارك حسن فاخر عبد هللا42322722422025035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيتبارك حسين صاحب محمد42332722422025036

كلية العلوم/جامعة كربالء613.0087.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيتبارك حيدر نعيم كتاب42342722422025037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيحنان عبد الجليل محسن عباس42352722422025039

كلية العلوم/جامعة كربالء635.0090.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيحنين حمد محمد كاظم42362722422025041

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء508.0072.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيحوراء جواد كاظم عكض42372722422025043

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيحوراء عباس ناصر حسين42382722422025045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0068.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيدعاء رعد عواد ظاهر42392722422025051

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيرؤى سالم عبد الساده شالكه42402722422025056

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء449.0064.14اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيرتاج مظفر عبد هللا سوير42412722422025057

كلية التربية/جامعة القادسية546.0078.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيرسل اركان ساجت شلتاغ42422722422025058

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيرسل عباس يوسف عوده42432722422025061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيرقيه عبد العالم شنشول عبد نور42442722422025067

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزهراء احمد فليح طوير42452722422025074

كلية التمريض/جامعة كربالء676.0096.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزهراء توفيق علي محسن42462722422025075

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0064.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزهراء حيدر هادي عباس42472722422025082

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء566.0080.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزهراء عبد االمير عبد الرضا حسن42482722422025087

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزهراء قاسم نعمة خسباك42492722422025091

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية478.0068.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزهراء ليث عزيز لهيمص42502722422025092

كلية العلوم/جامعة كربالء635.0090.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزهراء نعمان عبد الحسين حسين42512722422025097

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء588.0084.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزهراء نعمه عواد خسران42522722422025098

كلية العلوم/جامعة كربالء620.0088.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزهراء هيثم كاظم ياسر42532722422025099

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزينب حسن عوده مسعد42542722422025101

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزينب حسين هادي جاسم42552722422025102

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزينب عبد الحسين كريم كطان42562722422025107

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزينب محمد عبد الرحمن كريم42572722422025111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزينه صالح هادي حمود42582722422025114

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل587.0083.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيساره فاخر شالكه جياد42592722422025116

كلية الزراعة/جامعة كربالء478.0068.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيسجى صالح حسن عبد42602722422025117

كلية العلوم/جامعة بابل595.0085.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيشهد نوري صبيح ريسان42612722422025122

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيعذراء علي هادي ناصر42622722422025128

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء586.0083.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيعذراء فاضل كريم اعبيد42632722422025129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0069.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيغدير جواد عبد الكاظم بريسم42642722422025130
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيغفران تركي محسن جاسم42652722422025132

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمه احمد محمد حسين42662722422025134

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء455.0065.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمه ثعبان جوني غريب42672722422025135

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمه حازم جواد كاظم42682722422025137

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل556.0079.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمه حسن ابراهيم جحالي42692722422025138

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمه عالء منشد عبد الرضا42702722422025145

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمه ليث عزيز لهيمص42712722422025148

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0075.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمه ماجد دهش عبيد42722722422025149

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمه مختار عقيل عبد الحسن42732722422025150

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيكميله صالح مهدي محمد42742722422025155

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0095.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيلمى صباح عبيد علوان42752722422025157

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيمريم صدام حسين طالب42762722422025161

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيمريم عقيل عبد رضا42772722422025164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0068.14اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيمريم نزار ياسر عطيه42782722422025165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيمالك سعد نعيم عنيد42792722422025169

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء464.0066.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائينور الهدى ستار جابر حسن42802722422025181

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائينور رعد داخل بعيوي42812722422025186

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل541.0077.29اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائينوره عدنان صاحب طالل42822722422025191

كلية العلوم/جامعة النهرين593.0084.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيهدى فراس سعيد جبار42832722422025194

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0097.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائييقين مرتضى صمد محمد42842722422025196

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء629.0089.86ثانوية الحرائر للبناتاحيائياالء موسى عباس هادي42852722422027003

كلية االعالم/جامعة ذي قار448.0064.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيايات حكمت عبد الكريم عباس42862722422027007

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء521.0074.43ثانوية الحرائر للبناتاحيائيايات كاظم ماشي حسن42872722422027008

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء681.0097.29ثانوية الحرائر للبناتاحيائيايمان حازم جابر عيدان42882722422027009

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57ثانوية الحرائر للبناتاحيائيايمان رحمن عبد مشي42892722422027010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559.0079.86ثانوية الحرائر للبناتاحيائيايمان عالء كاظم علوان42902722422027011

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء678.0096.86ثانوية الحرائر للبناتاحيائيايه باسم رسول عبد42912722422027012

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء540.0077.14ثانوية الحرائر للبناتاحيائيبراء حيدر حبيب جبر42922722422027016

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء631.0090.14ثانوية الحرائر للبناتاحيائيبنين حميد عكله حمود42932722422027018

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء497.0071.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيبنين عمار عبد الساده مطرود42942722422027021

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية الحرائر للبناتاحيائيبنين نوري وطن عكله42952722422027022

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل603.0086.14ثانوية الحرائر للبناتاحيائيتبارك نصير سعيد هادي42962722422027025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57ثانوية الحرائر للبناتاحيائيحنين محمد حسن رحيم42972722422027027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء579.0082.71ثانوية الحرائر للبناتاحيائيحوراء كريم صافي موجد42982722422027029

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية الحرائر للبناتاحيائيختام ناظم فاضل مزهر42992722422027030

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0091.57ثانوية الحرائر للبناتاحيائيدعاء علي قاسم موسى43002722422027032

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء463.0066.14ثانوية الحرائر للبناتاحيائيرسل شاكر عبد الحسين عبد هللا43012722422027034

كلية العلوم/جامعة كربالء621.0088.71ثانوية الحرائر للبناتاحيائيرقيه احمد محمد حلو43022722422027035

كلية الطب/جامعة كربالء700.00100.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيرقيه عدنان كاظم عبادي43032722422027038

كلية التمريض/جامعة كربالء671.0095.86ثانوية الحرائر للبناتاحيائيرقيه عالء حمزه عبادي43042722422027039

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء671.0095.86ثانوية الحرائر للبناتاحيائيرقيه فالح نجم عبد43052722422027040
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كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية الحرائر للبناتاحيائيرقيه منصور جاسم مهدي43062722422027041

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43ثانوية الحرائر للبناتاحيائيرنا موسى عباس هادي43072722422027043

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء586.0083.71ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزهراء صاحب ماهي ليلو43082722422027050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء581.0083.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزهراء علي عويد والي43092722422027053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء553.0079.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزهراء عيسى سبتي كليب43102722422027054

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل581.0083.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزهراء مهند غازي الفي43112722422027055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزهراء نزار كامل محسن43122722422027056

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية528.0075.43ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينب احمد مهدي جبر43132722422027057

كلية العلوم/جامعة كربالء621.0088.71ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينب الحوراء محمد حسين هادي43142722422027059

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينب جعفر عطيه جبر43152722422027060

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء546.0078.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينب حمزة جابر عبيد43162722422027061

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينب عباس حمود عطوان43172722422027065

كلية العلوم/جامعة كربالء608.0086.86ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينب عثمان فاخر عباس43182722422027067

كلية العلوم/جامعة كربالء617.0088.14ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينب علي عجيل علوان43192722422027068

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء644.0092.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيطيبه واثق غانم صحن43202722422027080

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية الحرائر للبناتاحيائيفاطمة جواد كطران موسى43212722422027088

كلية التمريض/جامعة كربالء666.0095.14ثانوية الحرائر للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الحسين دولي43222722422027089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء567.0081.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيفاطمة شاكر عبد محمد43232722422027090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية الحرائر للبناتاحيائيفاطمة عدنان محمد حلو43242722422027093

كلية القانون/جامعة كربالء634.0090.57ثانوية الحرائر للبناتاحيائيفاطمة علي ذياب خرباط43252722422027094

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0092.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيفرح عبد الكريم حسن احمد43262722422027096

كلية العلوم/جامعة كربالء631.0090.14ثانوية الحرائر للبناتاحيائيكوثر ربيع عزيز عبد الزهره43272722422027097

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل661.0094.43ثانوية الحرائر للبناتاحيائيمريم اسماعيل جواد اسماعيل43282722422027098

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيمنار علي فيصل عبد43292722422027100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيمينا رامي رزاق يوسف43302722422027101

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية الحرائر للبناتاحيائينبأ حامد صاحب غازي43312722422027102

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية الحرائر للبناتاحيائينبأ عباس كاظم ملوح43322722422027103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540.0077.14ثانوية الحرائر للبناتاحيائينبأ فالح عالوي عاجل43332722422027104

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء452.0064.57ثانوية الحرائر للبناتاحيائيندى ياسر ابراهيم جاسم43342722422027105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء586.0083.71ثانوية الحرائر للبناتاحيائينور احمد عبد العالي مزعل43352722422027107

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل587.0083.86ثانوية الحرائر للبناتاحيائينور الهدى حميد محمد حلو43362722422027109

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء575.0082.14ثانوية الحرائر للبناتاحيائينور الهدى علي عباس علوان43372722422027111

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء480.0068.57ثانوية الحرائر للبناتاحيائييقين علي شاكر خلف43382722422027115

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الشهباء للبناتاحيائيأيه رفعت عبد الكاظم موسى43392722422032003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0069.57اعدادية الشهباء للبناتاحيائياستبرق رسول كريم شنتر43402722422032005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعدادية الشهباء للبناتاحيائياسراء حميد مجيد عبيد43412722422032007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الشهباء للبناتاحيائياالء حمزه جاسم محمد43422722422032009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الشهباء للبناتاحيائيايات صادق جعفر كاظم43432722422032010

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0061.14اعدادية الشهباء للبناتاحيائيبنين سامي موسى عبيد43442722422032012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية الشهباء للبناتاحيائيتبارك هاشم حسن كاظم43452722422032016

كلية العلوم/جامعة كربالء604.0086.29اعدادية الشهباء للبناتاحيائيرفل رقيب لطيف مكي43462722422032020

189 من 106صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كربالء 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0068.00اعدادية الشهباء للبناتاحيائيرقيه جمال ناصر حسين43472722422032021

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الشهباء للبناتاحيائيرقيه زمان ضاري محسن43482722422032022

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء601.0085.86اعدادية الشهباء للبناتاحيائيروان عدي مزهر جواد43492722422032026

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0064.86اعدادية الشهباء للبناتاحيائيزهراء حيدر فرحان يوسف43502722422032033

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية483.0069.00اعدادية الشهباء للبناتاحيائيزهراء سلمان هادي عبد عون43512722422032034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0070.71اعدادية الشهباء للبناتاحيائيزهراء علي عبد الكريم اسماعيل43522722422032037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء571.0081.57اعدادية الشهباء للبناتاحيائيزينب احمد عبد الحسن عباس43532722422032044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء625.0089.29اعدادية الشهباء للبناتاحيائيزينب جميل حسون عبيد43542722422032045

كلية طب االسنان/جامعة كربالء697.0099.57اعدادية الشهباء للبناتاحيائيزينب حيدر علي حسين43552722422032048

كلية التمريض/جامعة كربالء668.0095.43اعدادية الشهباء للبناتاحيائيزينب صباح محمد هادي43562722422032050

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.0092.86اعدادية الشهباء للبناتاحيائيزينب عباس سهيل عبود43572722422032051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86اعدادية الشهباء للبناتاحيائيزينب علي داخل عبد الرضا43582722422032055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71اعدادية الشهباء للبناتاحيائيزينب عوده حمزه عطيه43592722422032056

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية الشهباء للبناتاحيائيشفاء مطرب داخل اليذ43602722422032066

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0062.86اعدادية الشهباء للبناتاحيائيشهد طارق حسين علي43612722422032068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء574.0082.00اعدادية الشهباء للبناتاحيائيعذراء حسين علي حسن43622722422032072

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية الشهباء للبناتاحيائيعال حسين عباس سبع43632722422032075

كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية الشهباء للبناتاحيائيغفران علي سعود جبر43642722422032077

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية664.0094.86اعدادية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه حمزه حمود حسين43652722422032083

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه حيدر محيسن حسين43662722422032084

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29اعدادية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه رافد عبد علي محسن43672722422032085

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه عبد المناف عبد المنعم انور43682722422032087

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0082.14اعدادية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه علي يعقوب يوسف43692722422032090

كلية طب االسنان/جامعة كربالء694.0099.14اعدادية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه كريم زويد جبير43702722422032092

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء638.0091.14اعدادية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه محسن صالح محمد علي43712722422032093

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14اعدادية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه مظلوم هادي عبيد43722722422032094

كلية العلوم/جامعة كربالء636.0090.86اعدادية الشهباء للبناتاحيائيقطر الندى صالح عبد العباس صاحب43732722422032095

كلية العلوم/جامعة كربالء606.0086.57اعدادية الشهباء للبناتاحيائيمريم احمد عوده رضا43742722422032096

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية الشهباء للبناتاحيائيمريم عبد الرزاق مظلوم خضير43752722422032101

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء560.0080.00اعدادية الشهباء للبناتاحيائيمريم علي يحيى عبد الواحد43762722422032102

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء597.0085.29اعدادية الشهباء للبناتاحيائيمريم مخلص لفته خطار43772722422032103

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء466.0066.57اعدادية الشهباء للبناتاحيائينبأ ميثم عواد مطلك43782722422032107

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية الشهباء للبناتاحيائيندى احمد يحيى خضير43792722422032108

كلية الصيدلة/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية الشهباء للبناتاحيائينور حامد سلمان بكوع43802722422032115

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية الشهباء للبناتاحيائيهاجر موسى جعفر عالوي43812722422032117

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيأساور احمد حسون عباس43822722422033002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء617.0088.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيإسراء حيدر حميد محمد حسن43832722422033004

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيآمنه حسين حسن محسن43842722422033007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء536.0076.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيآمنه عماد عمران عبيد43852722422033009

كلية العلوم/جامعة كربالء617.0088.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيآيات عادل دهام مطوي43862722422033012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء582.0083.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيآيات علي عبد الجليل كاظم43872722422033014
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيآيه فارس محمد ياسر43882722422033018

كلية العلوم/جامعة كربالء600.0085.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيأيه لفته كاظم جاسم43892722422033019

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية كربالء للبناتاحيائياروى سعيد عدنان محمد43902722422033023

كلية العلوم/جامعة كربالء635.0090.71اعدادية كربالء للبناتاحيائياريج رافع عبد الحسن احمد43912722422033024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية481.0068.71اعدادية كربالء للبناتاحيائياألء صباح خضير عبد الزهره43922722422033027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء638.0091.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيالحوراء نور الدين علي مراد43932722422033028

كلية الطب/جامعة كربالء702.00100.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيامنه محمد كريم كاظم43942722422033031

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل575.0082.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيانوار عقيل حسين علي43952722422033032

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية677.0096.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات حافظ صاحب محمد43962722422033034

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات رياض راهي مدلول43972722422033035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيأيات محمود صالح عمران43982722422033036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية كربالء للبناتاحيائياية حسين حمادي غياض43992722422033037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيايالف حميد مجيد حميد44002722422033038

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء592.0084.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيايه عامر مكاوي كاظم44012722422033042

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيبتول علي كاظم حمزه44022722422033045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0070.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيبتول هاتف جابر حمزه44032722422033047

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيبدور قاسم محمد خشان44042722422033048

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء539.0077.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيبراء عالء مجبل مطر44052722422033049

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيبراق حسين عزيز جبار44062722422033050

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0063.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيبشرى ناصر حسين مخيف44072722422033051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0071.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيبنين عادل حسين علوان44082722422033054

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء681.0097.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك ابراهيم محمد خضير44092722422033055

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك اكرم علي حسين44102722422033057

كلية العلوم/جامعة كربالء613.0087.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك حاكم حمود جياد44112722422033060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0078.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك عامر مزهر جواد44122722422033065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0077.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك عدي عصام عبد االمير44132722422033066

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0062.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك عظيم عبد الحر عبيد44142722422033067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء542.0077.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك محمد غركان روكان44152722422033070

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل545.0077.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك مكصد حاكم جاسم44162722422033071

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك هاشم عبد علي ناصر44172722422033072

كلية طب االسنان/جامعة كربالء694.0099.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيتقى محمد حسين علي44182722422033076

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيتقى محمد هادي حسين44192722422033077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيتقى ياسين موسى مهدي44202722422033078

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيتيجان سمير عبد األمير كاظم44212722422033080

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيجنات طارق رضا رجب44222722422033085

كلية العلوم/جامعة كربالء613.0087.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيجيهان حيدر عبد االمير محمد44232722422033088

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيحسناء صالح جاسم حسين44242722422033089

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية623.0089.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيحميده باسم محمد كاظم44252722422033090

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء531.0075.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيحوراء جميل هادي مهدي44262722422033093

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0095.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيحوراء ستار جبار محمد44272722422033095

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيحوراء سعود حاتم كاظم44282722422033096
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء696.0099.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيحوراء عادل عبد ابو سوده44292722422033097

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية631.0090.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيحوراء علي حسين ناجي44302722422033099

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء644.0092.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيحوراء فؤاد عباس مهدي44312722422033100

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيحوراء فالح محمد علي صالح44322722422033101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء532.0076.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيحوراء مشتاق عبد ابراهيم44332722422033102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيحوراء ميثم سالم كاظم44342722422033103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0068.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيختام حمود ابيتر عجيمي44352722422033105

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيخديجه فريق عجمي جابر44362722422033106

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء632.0090.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيداليا محمد حمزه فياض44372722422033107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517.0073.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيدعاء صادق عبد الرضا محسن44382722422033108

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيرباب حسين عطوان هاشم44392722422033113

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيرفل احمد عبد علي غزاي44402722422033117

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء636.0090.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيرفل خالد افندي دليمي44412722422033118

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه احمد بهول مهدي44422722422033120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه احمد شاكر رسول44432722422033121

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه جاسم سعيد كاظم44442722422033124

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية532.0076.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه جواد جاهل جبار44452722422033125

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه حسين صاحب حسين44462722422033126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه حمد ارباط سلمان44472722422033128

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه ستار جاسم حسن44482722422033136

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه عباس حمد عبيد44492722422033137

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء585.0083.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه عمران عبد العباس شاكر44502722422033141

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء620.0088.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه وليد عبد االمير حسن44512722422033142

كلية الطب/جامعة كربالء700.00100.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيرواء نور الدين بن الحبيب بن خذيري44522722422033143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيروز حسين محمد رضا عبد الكريم44532722422033145

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0062.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيرونق علي جبار داود44542722422033146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515.0073.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيريام علي حسين رشيد44552722422033147

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية622.0088.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيزبيده معتصم عبد الرزاق احمد44562722422033149

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء687.0098.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء اسيل محمد حسين44572722422033151

كلية التمريض/جامعة كربالء667.0095.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء ثامر عبيد جبر44582722422033152

كلية العلوم/جامعة كربالء619.0088.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء جالل ناصر عبد الرضا44592722422033153

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء حسن عباس عكاب44602722422033155

كلية العلوم/جامعة كربالء600.0085.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء حسين عباس عبد علي44612722422033157

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء حيدر رحيم جريو44622722422033159

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء داخل ابراهيم شهادي44632722422033161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء615.0087.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء رائد عبد االمير رضا44642722422033162

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء653.0093.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء ساجد فاضل عبد44652722422033163

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء سعيد سلمان وهاب44662722422033164

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء صفاء هاشم احمد44672722422033167

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء عبد الوهاب حنظل فارس44682722422033173

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0094.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء علي حسين عبد االمير44692722422033175
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كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0086.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء علي فاضل عليوي44702722422033180

كلية الزراعة/جامعة واسط425.0060.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء فاضل شمخي هادي44712722422033184

كلية العلوم/جامعة كربالء636.0090.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء كاظم حمزه جاسم44722722422033187

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء محمد ابراهيم محمد44732722422033188

كلية التمريض/جامعة كربالء666.0095.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء محمد عبد ربه عباس44742722422033190

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب باسم محسن محمد44752722422033198

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب جبار طالب علي44762722422033199

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية620.0088.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب جواد كاظم شناوه44772722422033200

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب حسن حبيب عبعوب44782722422033201

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل622.0088.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب حليم عليوي فندي44792722422033204

كلية الطب/جامعة كربالء706.00100.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الحسين عبد علي44802722422033206

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء577.0082.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب خالد جليل مجيد44812722422033207

كلية العلوم/جامعة كربالء620.0088.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب سالم حسين ناصر44822722422033209

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب عادل نذير بيري44832722422033211

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء567.0081.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب غازي رحيم مخيلف44842722422033217

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0094.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب فارس حسب حسين44852722422033218

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب محمد زهير علي44862722422033222

كلية الصيدلة/جامعة كربالء694.0099.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب محمد عالء محمد جعفر مرزه موسى44872722422033223

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينة االسالم علي عبيد باجي44882722422033230

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء670.0095.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيسارة فهمي احمد محمود44892722422033233

كلية الطب/جامعة نينوى697.0099.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيساره اصف محمد حسن علي44902722422033234

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيساره باسم حميد عبد المحسن44912722422033235

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء653.0093.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيساره حامد حسن علي44922722422033236

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء652.0093.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيسبأ رعد حسين علي44932722422033239

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510.0072.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيسرى فراس عدنان محمد44942722422033242

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيسكينه جاسم كريم كاظم44952722422033244

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيسهام سعد عبد هللا نبهار44962722422033247

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيشهد سمير عباس مسنسل44972722422033251

كلية العلوم/جامعة كربالء609.0087.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيشهد علي صليوخ علي44982722422033253

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيشهد علي كاظم جواد44992722422033254

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيشهد محسن مهدي داود45002722422033255

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيشهالء عادل عريبي داخل45012722422033259

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية482.0068.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيصفين بندر جاسم عزيز45022722422033263

كلية العلوم/جامعة بابل592.0084.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيضحى احمد عبد الهادي احمد45032722422033264

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654.0093.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيضحى محمد وفي عباس عبد عون45042722422033267

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0094.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيضحى وسام عبد الواحد شهيب45052722422033268

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0091.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيضي محمود عبد علي غزاي45062722422033269

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيطيبه جمال جاسم محمد45072722422033270

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيعال سمير احمد هاشم45082722422033275

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0086.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيعال ياسر عبد الحسين جواد45092722422033276

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية523.0074.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيعلياء حسن فالح حسن45102722422033277
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيغدير انور عبد االمير عبد هللا45112722422033281

كلية الصيدلة/جامعة كربالء691.0098.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيغدير شاكر باشي سالم45122722422033282

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء558.0079.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيغدير شاكر كريم مصطفى45132722422033283

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيغدير عامر عبد زيد عبد الهادي45142722422033284

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء629.0089.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيغدير علي حميد ابراهيم45152722422033286

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيغسق حيدر عبد الحسين مسير45162722422033289

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية487.0069.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيغسق وسيم علي حسين45172722422033290

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمة الزهراء سامي هاشم عبود45182722422033293

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية659.0094.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه احمد حسين حمد45192722422033295

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد هللا عبد الزهره45202722422033296

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء639.0091.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه اركان ناظم حسين45212722422033298

كلية العلوم/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه ثامر فاضل عوده45222722422033300

كلية طب االسنان/جامعة كربالء700.00100.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه حسام كاظم عبد الحسين45232722422033301

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين650.0092.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه حسن فليح حسن45242722422033302

كلية العلوم/جامعة كربالء614.0087.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه حمزه محمد ابو حسن45252722422033303

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء632.0090.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه حيدر صالح مهدي45262722422033304

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه حيدر مصطفى جعفر45272722422033305

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء452.0064.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه سعد عبد المحسن ابراهيم45282722422033310

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه شاكر محمود خلف45292722422033311

كلية الطب/جامعة كربالء700.00100.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه صباح عباس مجيد45302722422033313

كلية الزراعة/جامعة كربالء485.0069.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه صبري جبر كاظم45312722422033314

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515.0073.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه عباس حزام رسن45322722422033315

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه عباس خميس موحان45332722422033316

كلية العلوم/جامعة كربالء615.0087.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه عبد الرضا محمد فضل45342722422033319

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا يوسف نعمه45352722422033320

كلية العلوم/جامعة بابل598.0085.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه علي جعفر مهدي45362722422033325

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء620.0088.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه علي عزيز خير هللا45372722422033329

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء529.0075.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه علي محسن صايل45382722422033331

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء679.0097.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه علي مزهر شمهود45392722422033332

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه فائز صالح ابراهيم45402722422033333

كلية الزراعة/جامعة كربالء423.0060.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه ماجد حميد خضير45412722422033336

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه مجاهد محمد علي عبد هللا45422722422033337

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل682.0097.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه محسن جليل مهدي45432722422033338

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه محمد مهدي علي45442722422033340

كلية الطب/جامعة كربالء704.00100.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه نزار صالح عبد45452722422033341

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء621.0088.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه نعمه بديوي عبيد45462722422033342

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء531.0075.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه يونس عبد الهادي يونس45472722422033345

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0093.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيفرقان جمال عبد حسون45482722422033346

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء549.0078.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيكوثر راضي صباح راضي45492722422033350

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيكوثر رحيم محمد سلمان45502722422033351

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0068.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيكوثر عباس حميد نعيم45512722422033353
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التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيكوثر غانم جبر عبود45522722422033354

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم بكر جواد كاظم45532722422033356

كلية العلوم/جامعة كربالء639.0091.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم حسين جعفر عبد الحسين45542722422033358

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم حيدر سالم كاظم45552722422033359

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0094.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم حيدر عباس حسين45562722422033360

كلية التمريض/جامعة كربالء677.0096.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم سالم داخل رواش45572722422033363

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم سموئل محسن عبد علي45582722422033364

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0094.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم صالح مهدي حسين45592722422033365

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568.0081.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم عبد الرحمن كريم خلف45602722422033367

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم كاظم حمود كاظم45612722422033371

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء576.0082.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم ماجد حمزه عبد45622722422033372

كلية العلوم/جامعة كربالء638.0091.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم محمود طالب محمود45632722422033373

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية616.0088.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم محمود عبود عيسى45642722422033374

كلية التمريض/جامعة كربالء675.0096.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم وسام عبد الواحد شهيب45652722422033377

كلية التمريض/جامعة كربالء670.0095.71اعدادية كربالء للبناتاحيائيمشاعل مشابي حسن رباط45662722422033378

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى584.0083.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيمالك احمد ناصر حسين45672722422033380

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيمالك سعد عبد العظيم محمد45682722422033381

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية كربالء للبناتاحيائيمالك محمد حسن مرتضى45692722422033382

كلية الصيدلة/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيملوك معين احمد نصر هللا45702722422033383

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0071.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيمنى محمد عبد الكاظم عبطان45712722422033384

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية كربالء للبناتاحيائينبأ حسين عودة صاحب45722722422033387

كلية التمريض/جامعة تلعفر653.0093.29اعدادية كربالء للبناتاحيائينرجس جاسم هاشم محمد45732722422033396

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية كربالء للبناتاحيائينرجس علي عبد الحسن عباس45742722422033398

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين654.0093.43اعدادية كربالء للبناتاحيائينرجس محمد علي خضير45752722422033399

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية كربالء للبناتاحيائينسرين جودي كاظم عليوي45762722422033402

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية كربالء للبناتاحيائينسرين حيدر كريم مهدي45772722422033403

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء671.0095.86اعدادية كربالء للبناتاحيائينور اسعد علي داود45782722422033404

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الزهراء حسين محمود حسين45792722422033405

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء497.0071.00اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى حيدر عبد عون رحيم45802722422033408

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.0094.14اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى حيدر كاظم عبد45812722422033409

كلية الطب/جامعة كربالء706.00100.86اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى رحيم عباس تعبان45822722422033410

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء640.0091.43اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى غسان حسون عليوي45832722422033415

كلية العلوم/جامعة كربالء611.0087.29اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى كاظم محمد عوده45842722422033416

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى كرار محمد شريف عبد الواحد45852722422033417

كلية التمريض/جامعة كربالء670.0095.71اعدادية كربالء للبناتاحيائينور حيدر عباس جواد45862722422033418

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية كربالء للبناتاحيائينور عامر عبيد محمود45872722422033421

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء608.0086.86اعدادية كربالء للبناتاحيائينور عدي عبد هللا عبد المنعم45882722422033422

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية كربالء للبناتاحيائينورا حسن جبار علوان45892722422033428

كلية العلوم/جامعة كربالء613.0087.57اعدادية كربالء للبناتاحيائينورس عبد مطر مخيف45902722422033429

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة514.0073.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيهاجر صفاء محمد كريمش45912722422033431

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0095.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيهاله فائق مهدي وناس45922722422033432
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قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية كربالء للبناتاحيائيهبه جاسم مجيد محمد كاظم45932722422033435

كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيهبه يوسف مدلول حسن45942722422033436

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء529.0075.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيهدى عبد الزهراء صبري ابراهيم45952722422033438

كلية العلوم/جامعة كربالء615.0087.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيهدى علي محمد مخيف45962722422033441

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيهدى غسان عبد اللطيف عباس45972722422033442

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيهدير فالح حسن عبد الكاظم45982722422033443

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيهمسه هيثم جبوري محمد45992722422033445

كلية اآلداب/جامعة واسط480.0068.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيودق رحاب عبد الزهره جاسم46002722422033446

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء501.0071.57اعدادية كربالء للبناتاحيائيورود احسان عبد اللطيف علي46012722422033448

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية كربالء للبناتاحيائيوصال نزار حسين سويدان46022722422033449

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية كربالء للبناتاحيائيوهج محمد عباس وحيد46032722422033450

كلية التمريض/جامعة كربالء667.0095.29اعدادية كربالء للبناتاحيائييعال عالء محمد حسن46042722422033451

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540.0077.14اعدادية غزة للبناتاحيائيأهله عباس امين كاظم46052722422034001

كلية الزراعة/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية غزة للبناتاحيائيآية محمد عيسى علي46062722422034002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة548.0078.29اعدادية غزة للبناتاحيائيآيه صفاء خضر جاسم46072722422034004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية غزة للبناتاحيائياسراء رضا محمد علي عبد هللا46082722422034009

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية620.0088.57اعدادية غزة للبناتاحيائياسراء صباح كاظم عبد الرضا46092722422034011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء583.0083.29اعدادية غزة للبناتاحيائياسراء مصطفى محمد سعيد مصطفى46102722422034013

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.0092.86اعدادية غزة للبناتاحيائياسماء مؤيد شهيد جواد46112722422034014

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية غزة للبناتاحيائيافنان حسام محمد علي مهدي46122722422034015

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية غزة للبناتاحيائياماني صاحب حسن عبد46132722422034022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء533.0076.14اعدادية غزة للبناتاحيائيايات حسين شراد حساني46142722422034024

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية غزة للبناتاحيائيايه طارق رحيم حسن46152722422034033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0068.71اعدادية غزة للبناتاحيائيبتول ثامر مراد محسن46162722422034034

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية غزة للبناتاحيائيبتول محمود شاكر عبد الزهره46172722422034037

كلية العلوم/جامعة كربالء636.0090.86اعدادية غزة للبناتاحيائيبنين حيدر عبد مناف مجيد46182722422034041

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية غزة للبناتاحيائيبنين محمد صبح اسماعيل46192722422034046

كلية التمريض/جامعة كربالء684.0097.71اعدادية غزة للبناتاحيائيتبارك حيدر عبد الرزاق عبد الوهاب46202722422034050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484.0069.14اعدادية غزة للبناتاحيائيتبارك ضرغام كاظم حسون46212722422034051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية534.0076.29اعدادية غزة للبناتاحيائيتبارك عامر حسن اكزار46222722422034052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية غزة للبناتاحيائيتقى اياد عبد هادي46232722422034055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية غزة للبناتاحيائيجمانه وطن كامل حبيب46242722422034057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0071.00اعدادية غزة للبناتاحيائيجنه عدنان مجبل علي46252722422034060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية غزة للبناتاحيائيحوراء امجد كمر صافي46262722422034065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0068.29اعدادية غزة للبناتاحيائيحوراء حسين علي موسى46272722422034066

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية غزة للبناتاحيائيدانيا جاسم حمودي جواد46282722422034072

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية غزة للبناتاحيائيرشا فائز علي شنيار46292722422034076

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0061.14اعدادية غزة للبناتاحيائيرقيه حسين عبد الهادي حمادي46302722422034078

كلية العلوم/جامعة بابل591.0084.43اعدادية غزة للبناتاحيائيرقيه حيدر زباله فارس46312722422034079

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء453.0064.71اعدادية غزة للبناتاحيائيرقيه علي عبد الحسين كاظم46322722422034085

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71اعدادية غزة للبناتاحيائيرقيه فاضل عبد االمير مهدي46332722422034086
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كلية العلوم/جامعة كربالء627.0089.57اعدادية غزة للبناتاحيائيرقيه فاضل مهدي باقر46342722422034087

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0093.43اعدادية غزة للبناتاحيائيرنا غني عبد االمير حميد46352722422034091

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.0092.86اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء احمد عبود مجباس46362722422034095

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء569.0081.29اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء احمد نصيف جاسم46372722422034097

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0084.43اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء حازم سامي رشيد46382722422034100

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى549.0078.43اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء حسام حسين عبد46392722422034101

كلية العلوم/جامعة كربالء638.0091.14اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء حسن حيدر حسون46402722422034102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0070.00اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء رشيد حسن سهيل46412722422034109

كلية التمريض/جامعة كربالء675.0096.43اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء عدي كريم طاهر46422722422034115

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء غضبان عبد خضير46432722422034119

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.0094.71اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء فالح حسن درويش46442722422034120

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14اعدادية غزة للبناتاحيائيزينب عبد الحسين عبد الزهره حسين46452722422034134

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء563.0080.43اعدادية غزة للبناتاحيائيزينب عالء ناصر حسين46462722422034137

كلية العلوم/جامعة بابل595.0085.00اعدادية غزة للبناتاحيائيزينب كاظم محمد عبد الحسين46472722422034138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0069.43اعدادية غزة للبناتاحيائيسكينه بهجت يونس حيدر46482722422034153

كلية التمريض/جامعة كربالء676.0096.57اعدادية غزة للبناتاحيائيشمس الزهراء عالء فاضل حميد46492722422034158

كلية العلوم/جامعة كربالء628.0089.71اعدادية غزة للبناتاحيائيشهد عادل جعفر عبد الرحيم46502722422034161

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل682.0097.43اعدادية غزة للبناتاحيائيطيبه طالب جواد علي46512722422034167

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء638.0091.14اعدادية غزة للبناتاحيائيطيبه علي ناهي شبيب46522722422034168

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71اعدادية غزة للبناتاحيائيعذراء عالء عبد الحافظ ناشور46532722422034170

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية غزة للبناتاحيائيفاتن حميد نعمه مزعل46542722422034176

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية651.0093.00اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حيدر رزاق عبيس46552722422034180

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه حسام هادي خضير46562722422034181

كلية اللغات/جامعة الكوفة596.0085.14اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه صالح فائق جاسم46572722422034185

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه طارق مهدي صالح46582722422034186

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه عباس فاضل عبد عون46592722422034188

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه عالء حسين عجيل46602722422034190

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء608.0086.86اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه فاضل نوري راضي46612722422034192

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0089.00اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه فالح احمد محمد سعيد46622722422034193

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم محمد جواد46632722422034196

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الزهره علوان46642722422034197

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء541.0077.29اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه محمد عزيز كاظم46652722422034198

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية غزة للبناتاحيائيفرح حيدر زهير عبد الرزاق46662722422034202

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43اعدادية غزة للبناتاحيائيكوثر حيدر حسين عبيد46672722422034204

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0093.71اعدادية غزة للبناتاحيائيمريم خالد مراد ماضي46682722422034209

كلية العلوم/جامعة كربالء628.0089.71اعدادية غزة للبناتاحيائيمريم مصطفى محمود احمد46692722422034214

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية غزة للبناتاحيائيمريم هاشم علي حسين46702722422034215

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء662.0094.57اعدادية غزة للبناتاحيائيمعصومه عايد جباره ساجت46712722422034216

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية غزة للبناتاحيائيمالك صفاء كاظم عباس46722722422034217

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية غزة للبناتاحيائيميالد علي حسين عبد46732722422034221

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية غزة للبناتاحيائيناهين ثامر مالك هاشم46742722422034222
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء692.0098.86اعدادية غزة للبناتاحيائينبأ محمد طالب جاسب46752722422034225

كلية الزراعة/جامعة كربالء480.0068.57اعدادية غزة للبناتاحيائينهى نسيم عبد السميع مهدي46762722422034229

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية غزة للبناتاحيائينور الهدى حيدر حسين عيسى46772722422034231

كلية العلوم/جامعة كربالء600.0085.71اعدادية غزة للبناتاحيائينور عباس فضيل حمود46782722422034235

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء636.0090.86اعدادية غزة للبناتاحيائينور علي جاسم حسين46792722422034236

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.0092.86اعدادية غزة للبناتاحيائينور مؤيد محسن منصور46802722422034237

كلية التمريض/جامعة كربالء671.0095.86اعدادية غزة للبناتاحيائيهبه علي ناهي شبيب46812722422034240

كلية العلوم/جامعة كربالء614.0087.71اعدادية غزة للبناتاحيائيهدى صباح رضا كاظم46822722422034243

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل592.0084.57اعدادية غزة للبناتاحيائيوهد مناضل عبد المهدي حسون46832722422034250

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0069.57اعدادية الفواطم للبناتاحيائيآمال حيدر مطلب جاسم46842722422035002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائيأمل علي عبد الهادي كريم46852722422035003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائيآيات محمد عبد الجليل عبد االمير46862722422035005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائياحالم محمد هاشم عبيد46872722422035007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائياخالص ياسين مهنا فضل46882722422035008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548.0078.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائياستبرق جاسم ناجي موسى46892722422035009

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0084.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائياستبرق عمران يوسف هاشم46902722422035011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل541.0077.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائياسراء سالم كريم عبد هللا46912722422035012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيامال شوقي محمد جاسور46922722422035017

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيامنه علي وحيد موسى46932722422035020

كلية العلوم/جامعة كربالء638.0091.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايات حامد محسن عبد46942722422035022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0065.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايات عبد الحسين صليبي حسين46952722422035023

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل565.0080.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايات لؤي نعمه ناصر46962722422035025

كلية التمريض/جامعة كربالء667.0095.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايات محمد لطيف علي46972722422035026

كلية الطب/جامعة كربالء700.00100.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايات هاشم خضير هاشم46982722422035028

كلية العلوم/جامعة كربالء625.0089.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايات هاشم عبد الزهره عبد اليمه46992722422035029

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايمان عقيل رشيد عبد الحميد47002722422035035

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايه اسعد عبد االمير علي47012722422035037

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايه ثامر جبار عبد الكاظم47022722422035038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبراء حسن ناعور مكي47032722422035045

كلية التمريض/جامعة تلعفر659.0094.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبشائر خالد هاشم بعير47042722422035047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبشائر محمد خضر عباس47052722422035048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين جاسم فرحان جاسم47062722422035054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل571.0081.57اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين حسين عبد عون حسون47072722422035056

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين عباس صاحب مهدي47082722422035057

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل558.0079.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين عباس ناعور مكي47092722422035058

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين عبد العباس رحيم عليوي47102722422035059

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتبارك حمزه يوسف حسون47112722422035067

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتبارك علي ياسين جواد47122722422035071

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء501.0071.57اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتبارك مهدي عبد الزهره عبد الحسين47132722422035073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء604.0086.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتبارك موسى عبد فارس47142722422035074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء611.0087.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتغريد صادق مهدي برهان47152722422035077
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قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل572.0081.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتقى عباس غانم ناجي47162722422035079

كلية التمريض/جامعة تلعفر638.0091.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتكتم قاسم شاكر فاضل47172722422035080

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء629.0089.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائيثناء عالوي راشد عبادي47182722422035084

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحنين علي عبد الزهره عبد الحسين47192722422035086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء583.0083.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحوراء ابراهيم جاسم موسى47202722422035088

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحوراء حسن عبد زيد محمد47212722422035090

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0073.57اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحوراء سالم راضي محسن47222722422035093

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحوراء سجاد فاهم محمد47232722422035094

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل554.0079.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحوراء صفاء محيسن كاظم47242722422035097

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحوراء نصير جواد محمد47252722422035104

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء593.0084.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيختام وادي سلمان بخيت47262722422035105

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم508.0072.57اعدادية الفواطم للبناتاحيائيخديجة فاضل عبد حسون47272722422035106

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيدعاء علي خضير عباس47282722422035107

كلية العلوم/جامعة بابل599.0085.57اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرحاب سلمان حسين عبد47292722422035110

كلية التمريض/جامعة كربالء683.0097.57اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرسل مهند علي عبد االمير47302722422035116

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرفل ناظم حميد كاظم47312722422035117

كلية العلوم/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرقيه علي جواد كاظم47322722422035124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0069.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرقيه علي صافي مجهول47332722422035125

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرقيه عمران محمد جبر47342722422035126

كلية االثار/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرقيه كامل سلمان شناوه47352722422035127

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية الفواطم للبناتاحيائيريام كريم فهد حمد47362722422035130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء احمد مهدي جواد47372722422035132

كلية العلوم/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء بشار جبار علي47382722422035133

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية635.0090.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الهادي سلوم47392722422035138

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل545.0077.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء رعد كاظم عبود47402722422035142

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء زهير شهيد عبد هللا47412722422035143

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء صفاء ابراهيم لعيبي47422722422035147

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء عادل شاكر رشيد47432722422035148

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء542.0077.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء عايد لفته مشاري47442722422035149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء عقيل عبد الزهره عبيد47452722422035154

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء لؤي نعمه ناصر47462722422035161

كلية العلوم/جامعة بابل598.0085.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء محمد حسن عبود47472722422035162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0067.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الزهره راهي47482722422035163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0069.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء محمد كريم عبد الحسين47492722422035164

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم635.0090.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء محمد هالل مجدي47502722422035165

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل590.0084.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء هيثم عبد هللا دخيل47512722422035168

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب احمد شعبان مكي47522722422035171

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب العقيله حسن علي مزعل47532722422035173

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب باسم محمد عليوي47542722422035174

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب سالم نعمه حسين47552722422035181

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب عادل صاحب كاظم47562722422035183
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كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب عادل عليوي لطيف47572722422035184

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء577.0082.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب عماد عليوي جابر47582722422035189

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب محمد عبد علي محمد47592722422035192

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم633.0090.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب محمد هالل مجدي47602722422035194

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب مسلم عبد العالي هادي47612722422035195

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيسبأ خليل رحيم حربي47622722422035200

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل556.0079.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيسجى ثامر خان علي47632722422035201

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء609.0087.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيسجى علي حسين هاشم47642722422035204

كلية العلوم/جامعة بابل581.0083.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيسكينه سمير حواس هادي47652722422035207

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الفواطم للبناتاحيائيسمات حسين صالح محمد علي47662722422035208

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيشفاء خالد عبد الحسين عبد الواحد47672722422035210

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيشهد عادل كريم رحيم47682722422035212

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0068.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيشهالء احمد يحيى عبيد47692722422035215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيشيماء عباس كاظم حسن47702722422035217

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائيضحى رفيع عبد الهادي مطر47712722422035219

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيضحى سالم سوادي شنيار47722722422035220

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل555.0079.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائيطيب حامد عباس عبد الحسن47732722422035223

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية الفواطم للبناتاحيائيعذراء رحيم عليوي جبار47742722422035229

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائيعال مالك عزيز كاظم47752722422035235

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523.0074.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيعهود جبار دفار حمادي47762722422035238

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة513.0073.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائيغيداء صادق محمد علي47772722422035248

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل546.0078.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه احمد جعفر حبيب47782722422035249

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه الزهراء غانم محمد باقر47792722422035253

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0089.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه حاكم حبيب عزر47802722422035255

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء549.0078.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه رزاق جاسم محمد47812722422035264

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه زمن احمد حمادي47822722422035265

كلية العلوم/جامعة بابل600.0085.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه عباس خميس فاضل47832722422035270

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه عالء كريم محمد47842722422035272

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل542.0077.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه علي حسين علي47852722422035274

كلية التمريض/جامعة نينوى649.0092.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه علي كاظم عباس47862722422035276

كلية العلوم/جامعة كربالء616.0088.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه فاضل حسين جومه47872722422035278

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه فاهم عبد الكاظم حسين47882722422035279

كلية العلوم/جامعة كربالء633.0090.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه قيس شاكر عبد الكاظم47892722422035280

كلية العلوم/جامعة بابل627.0089.57اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الحسين علي47902722422035282

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه وحيد خليل ابراهيم47912722422035283

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفدك الزهراء سجاد محمد صالح47922722422035284

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين555.0079.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفرقان ثائر عدنان جواد47932722422035285

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0075.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيقمر حيدر حسن عبود47942722422035287

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيكريمه محمود علي عبد47952722422035288

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان456.0065.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائيكوثر احمد ثامر هاشم47962722422035289

كلية طب االسنان/جامعة بابل695.0099.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائيكوثر حيدر احمد عبد47972722422035290
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائيكوثر قاسم هادي جوده47982722422035292

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء642.0091.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيكوثر مهدي عباس كاظم47992722422035293

كلية التمريض/جامعة نينوى659.0094.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائيماجده شوقي محمد جاسور48002722422035295

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء586.0083.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمحاسن عباس وهس عوجي48012722422035296

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0070.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم ازهر ساطع هاشم48022722422035299

كلية التمريض/جامعة كربالء675.0096.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم حسين فاضل حاجم48032722422035301

كلية التمريض/جامعة كربالء677.0096.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم رياض عبد الحسين عبد عون48042722422035304

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0075.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم علي عادل منخي48052722422035307

كلية التمريض/جامعة كربالء671.0095.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم قاسم هادي جوده48062722422035308

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم محمد جاسم هادي48072722422035310

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0069.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيميالد حسين عبد االمير كريم48082722422035319

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائينرجس يحيى محمد علوان48092722422035328

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0068.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائينهاد كريم فهد حمد48102722422035330

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.0098.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور الزهراء معن سعيد هادي48112722422035331

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0094.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور الهدى حسن هادي نعمه48122722422035332

كلية العلوم/جامعة كربالء608.0086.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور الهدى علي عبد الحسين جواد48132722422035335

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور الهدى محمد سعد هادي48142722422035336

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0093.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور ثائر عبد جمعه48152722422035338

كلية العلوم/جامعة بابل597.0085.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور جاسم عيدان عبود48162722422035339

كلية العلوم/جامعة كربالء619.0088.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور حاكم هاشم بعير48172722422035340

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.0095.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور حسن حمودي ابو الشون48182722422035341

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور سعد راشد حسين48192722422035343

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور عدنان مريود كزار48202722422035344

كلية العلوم/جامعة كربالء615.0087.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائينورس يوسف سلمان بخيت48212722422035346

كلية العلوم/جامعة كربالء622.0088.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائينوره صالح مهدي جودي48222722422035347

كلية العلوم/جامعة بابل594.0084.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائيهبه حسن مهدي عبود48232722422035350

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء541.0077.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائيهبه فاضل حسن كاظم48242722422035352

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيهدى علي ياسين جواد48252722422035354

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيوسناء علي حسين عبد48262722422035355

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائيوفاء عبد الرضا خريبط لفته48272722422035357

كلية الزراعة/جامعة كربالء422.0060.29اعدادية اليرموك للبناتاحيائيآيات اكرم فاضل صالح48282722422036001

كلية التمريض/جامعة كربالء672.0096.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيآيه حيدر عبد االمير محمد كاظم48292722422036006

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14اعدادية اليرموك للبناتاحيائياديان رصد طالب عبد الحسين48302722422036011

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية اليرموك للبناتاحيائياسراء احمد عبد الحمزه اسماعيل48312722422036013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية اليرموك للبناتاحيائيام البنين علي عبد علي48322722422036018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية561.0080.14اعدادية اليرموك للبناتاحيائياميره نجم عبد هللا بشير48332722422036019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0071.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيايات حسين خضير عاشور48342722422036020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء571.0081.57اعدادية اليرموك للبناتاحيائيايه حيدر عبد الرسول جاسم48352722422036026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية اليرموك للبناتاحيائيايه فائز عبد الكريم صالح48362722422036027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء627.0089.57اعدادية اليرموك للبناتاحيائيبتول حيدر عبد ناصر48372722422036028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية اليرموك للبناتاحيائيبراء حيدر عاشور حمودي48382722422036030
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43اعدادية اليرموك للبناتاحيائيبنين أثير عبد الحسين عزيز48392722422036031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0068.43اعدادية اليرموك للبناتاحيائيبنين علي مجيد كاظم48402722422036035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية اليرموك للبناتاحيائيتبارك خضير عباس جاسم48412722422036040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548.0078.29اعدادية اليرموك للبناتاحيائيتبارك علي كاظم محسون48422722422036042

كلية التربية/جامعة الكوفة543.0077.57اعدادية اليرموك للبناتاحيائيتقى عباس عطيه محمد48432722422036045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية اليرموك للبناتاحيائيحسنات هادي حسن اسود48442722422036050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0069.57اعدادية اليرموك للبناتاحيائيحوراء علي حسن عبد هللا48452722422036054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء588.0084.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيرغد الزم عبيد راجي48462722422036062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية اليرموك للبناتاحيائيرفل رزاق شده سلطان48472722422036063

كلية الزراعة/جامعة كربالء420.0060.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيرقيه جواد عباس هادي48482722422036065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء498.0071.14اعدادية اليرموك للبناتاحيائيرقيه حسن عبد الهادي مخيف48492722422036066

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86اعدادية اليرموك للبناتاحيائيرقيه حسين عبد الزهره لزام48502722422036068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14اعدادية اليرموك للبناتاحيائيرقيه هيثم هاشم علي48512722422036078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء561.0080.14اعدادية اليرموك للبناتاحيائيروان مهدي جواد سعيد48522722422036082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0069.43اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء حسنين فخري عبد االمير48532722422036085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510.0072.86اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء حيدر احمد نعمه48542722422036088

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء حيدر عباس زيدان48552722422036089

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء سامي عبد الحسن عواد48562722422036091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء563.0080.43اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء صباح محمد جراح48572722422036092

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى609.0087.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء عباس حنون محسن48582722422036094

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء638.0091.14اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء عالء جواد كاظم48592722422036096

كلية اآلداب/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء قاسم جواد زيدان48602722422036097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0067.29اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد عاشور48612722422036099

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0093.86اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء محمد جودي عبد الكاظم48622722422036102

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الرضا عبد االمير48632722422036104

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0063.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء وليد عبد الحسين عبد الساده48642722422036107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518.0074.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب احمد هاشم عاشور48652722422036109

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء679.0097.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب حسن جهادي مظلوم48662722422036110

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب سليم عبطان حنون48672722422036113

كلية التمريض/جامعة كربالء674.0096.29اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب صفاء يوسف علوان48682722422036115

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب عامر قاسم هادي48692722422036116

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0086.43اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب عباس خلف حسين48702722422036117

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0087.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب علي عيدان شباط48712722422036121

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب محمد حمزه كاظم48722722422036124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0069.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب نبيل كاظم عبد48732722422036126

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينه قاسم عبد علي محمد48742722422036128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء572.0081.71اعدادية اليرموك للبناتاحيائيشهد خالد عبد االله ناجي48752722422036137

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية اليرموك للبناتاحيائيضحى فارس عبد الرضا ابراهيم48762722422036140

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية اليرموك للبناتاحيائيطلبه زكريا صالح مهدي48772722422036142

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء444.0063.43اعدادية اليرموك للبناتاحيائيعذراء احمد بخيت عباس48782722422036144

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية اليرموك للبناتاحيائيعال فاروق حميد كريمش48792722422036146
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كلية العلوم/جامعة بابل593.0084.71اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه حسن علي فارس48802722422036155

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه رافد حميد عبود48812722422036157

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت525.0075.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه طالب جاسم محمد48822722422036161

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية596.0085.14اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه علي هاشم علي48832722422036164

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء629.0089.86اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه فارس محمد غالي48842722422036167

كلية التربية/جامعة القادسية545.0077.86اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه نعمه عبد هللا عبد48852722422036172

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه هاشم عباس خضير48862722422036173

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه يوسف عبد الرضا محمد48872722422036174

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفدك علي عبد الحسين عبد الصاحب48882722422036176

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء444.0063.43اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمروه جواد علوان محمد48892722422036181

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمريم حامد محمد حسين كل محمد48902722422036182

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.0092.86اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمريم عادل عباس عزيز48912722422036184

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمالك عبد االمير جليل عبد االمير48922722422036188

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمالك كرار جواد كاظم48932722422036190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0067.29اعدادية اليرموك للبناتاحيائينور الهدى ابراهيم جاسم محمد48942722422036199

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء605.0086.43اعدادية اليرموك للبناتاحيائينور عقيل شاكر عبد الرزاق48952722422036204

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية اليرموك للبناتاحيائيهدى احمد حسين محمد48962722422036212

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة645.0092.14اعدادية اليرموك للبناتاحيائيهدى حامد كامل راشد48972722422036213

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء652.0093.14اعدادية اليرموك للبناتاحيائيورده حبيب عبد الحسن عبود48982722422036216

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية اليرموك للبناتاحيائييقين عباس مطرود دخان48992722422036219

كلية الصيدلة/جامعة كربالء695.0099.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيآيات حيدر علي مهدي49002722422037004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل605.0086.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيآيات صديق صاحب حسين49012722422037005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.7692.11اعدادية النجاح للبناتاحيائيأية هاشم محمد علي محمد حسين49022722422037006

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية607.0086.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيآيه حسن صباح نوري49032722422037007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل560.5680.08اعدادية النجاح للبناتاحيائيآيه شاكر حسن كاظم49042722422037009

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيأيه عبد الحسين حامد حبيب49052722422037011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516.0073.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيآيه علي هادي كاظم49062722422037012

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيآيه علي هاشم امين49072722422037013

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء679.0097.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيابرار قاسم محمد علي49082722422037014

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651.0093.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيارجوان جاسم كاظم خضير49092722422037016

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيارجوان محمد غازي عبد الرضا49102722422037017

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء528.0075.43اعدادية النجاح للبناتاحيائياسراء عدنان عبيد عباس49112722422037018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0068.57اعدادية النجاح للبناتاحيائياطياف عباس جواد عبد االمير49122722422037019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية النجاح للبناتاحيائياالء حامد صاحب محمد49132722422037022

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيالزهراء هشام حسام حسن49142722422037025

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0095.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيام البنين مازن هاتف عبد المهدي49152722422037028

كلية العلوم/جامعة كربالء622.0088.86اعدادية النجاح للبناتاحيائيامال اموري فرهود عبد49162722422037030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.9297.13اعدادية النجاح للبناتاحيائيامال حيدر عباس متعب49172722422037031

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14اعدادية النجاح للبناتاحيائيامنيه احمد عبد الصاحب عبد الهادي49182722422037032

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.0092.86اعدادية النجاح للبناتاحيائيايات حسين علي مزهر49192722422037034

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيايات محمد عبد عباس49202722422037036
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء583.0083.29اعدادية النجاح للبناتاحيائياياس كريم عبد كاظم49212722422037037

كلية الصيدلة/جامعة البصرة688.2098.31اعدادية النجاح للبناتاحيائيايثار رضا مكي كريم49222722422037038

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية النجاح للبناتاحيائيايلياء عامر محمد صالح اسماعيل49232722422037039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.1295.45اعدادية النجاح للبناتاحيائيايه ثامر علي كريم49242722422037040

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط596.0085.14اعدادية النجاح للبناتاحيائيايه محمد جاسم محمد49252722422037042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية635.0090.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيبتول حسام الدين عبد االمير عذاب49262722422037044

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل682.0097.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيبتول عالء كامل خضير49272722422037045

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0089.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيبنين جابر حسين عبد هللا49282722422037051

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.3691.05اعدادية النجاح للبناتاحيائيبنين حمود عبد منفي49292722422037052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء567.0081.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيبنين صالح جحيل صالح49302722422037053

كلية التربية األساسية/جامعة بابل524.0074.86اعدادية النجاح للبناتاحيائيبنين غالب عبيد علي49312722422037055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.1697.88اعدادية النجاح للبناتاحيائيبنين فراس محمد مجيد49322722422037056

كلية التربية األساسية/جامعة بابل539.0077.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيبيارق رافع حبيب عوده49332722422037057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء585.1283.59اعدادية النجاح للبناتاحيائيتبارك حسين جفجير خضير49342722422037058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0068.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيتبارك حسين كاظم علي49352722422037059

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء448.0064.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيتبارك حيدر قيس عليوي49362722422037060

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيتبارك علي عبد االمير علي49372722422037061

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.0093.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيجنات عالء حسين عبد49382722422037066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيجنات ميثم فتحي رمضان49392722422037067

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيحنان صالح هاشم كاظم49402722422037069

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0093.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيحنين احمد عبد الهاشم عيسى49412722422037070

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيحنين الزهراء ثائر ناجح عبيد49422722422037071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء رحيم جواد ماضي49432722422037073

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء647.0092.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء شاكر كاظم محيسن49442722422037074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0078.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء عبد الزهره عبيد حسن49452722422037075

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية634.0090.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء محمد حسين علي كاظم49462722422037076

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء ناصر حسين كريم49472722422037077

كلية الزراعة/جامعة كربالء449.0064.14اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء نصير حسين كاظم49482722422037078

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.1699.45اعدادية النجاح للبناتاحيائيدانيا عدي اركان مجهول49492722422037081

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيرؤى علي سالم دخيل49502722422037084

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0086.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيرجاء رحمن عبد الهادي حسين49512722422037087

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء602.0086.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيرسل شاكر عباس خضير49522722422037088

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء680.4497.21اعدادية النجاح للبناتاحيائيرفل محمد قاسم محمد49532722422037091

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية682.9697.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه احمد حسين مطلك49542722422037093

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه احمد شوقي عبد الجبار49552722422037094

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء614.3287.76اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه حسن محمد طاهر49562722422037095

كلية الطب/جامعة ميسان696.8499.55اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه حيدر عباس عبد علي49572722422037097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0067.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه سالم شهاب احمد49582722422037098

كلية العلوم/جامعة كربالء614.0087.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه عباس عبد جبر49592722422037099

كلية الطب/جامعة كربالء705.00100.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه فائز هادي حسين49602722422037103

كلية الزراعة/جامعة كربالء478.0068.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه محمد خليفه عبد49612722422037104
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل502.0071.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه محمد مطلك عليوي49622722422037105

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.4093.91اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه مرتضى حسين علي49632722422037106

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء631.0090.14اعدادية النجاح للبناتاحيائيرنين حسين عبد االمير عبد الرضا49642722422037107

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية النجاح للبناتاحيائيروال ميثم شعالن درويش49652722422037110

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.4896.93اعدادية النجاح للبناتاحيائيريم اثيل علي جواد49662722422037111

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء669.0095.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيزلفى حميد يحيى مزهر49672722422037112

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء الصديقه محمد حسين جعفر49682722422037115

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد يوسف49692722422037117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء حبيب جبار يوسف49702722422037118

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار688.0898.30اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء حيدر عدنان تايه49712722422037121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء538.0076.86اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء رحمن شاكر عبد49722722422037122

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار688.0098.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء رحيم حياوي عباس49732722422037123

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء رحيم كريم عمران49742722422037124

كلية الطب/جامعة كربالء711.44101.63اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء زهير عبد هللا عبد الحسن49752722422037126

كلية التمريض/جامعة كربالء675.0096.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء سعد عمران موسى49762722422037128

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء683.0097.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء سليم فضيل حمود49772722422037129

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء عامر نصيف جاسم49782722422037130

كلية الطب/جامعة كربالء704.28100.61اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء عدنان ياسين حمود49792722422037135

كلية طب االسنان/جامعة كربالء696.0099.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء علي سالم عباس49802722422037137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء ماجد مهدي صالح49812722422037142

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء596.4485.21اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء محمد احمد محمد علي49822722422037144

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.5296.93اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء محمد حسين علي كاظم49832722422037146

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.3698.48اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء محمد حكمت حمزه49842722422037147

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب احمد جبار حسين49852722422037152

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب امجد حسين جمعه49862722422037153

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء599.0085.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب صالح ريسان محمد49872722422037156

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب ضياء حربي عبد الحسين49882722422037157

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب عادل عباس حسن49892722422037158

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء683.0097.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب علي جاسم نعمه49902722422037165

كلية الطب/جامعة كربالء703.60100.51اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب علي طارق عبد الحسن49912722422037166

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب محمد عبد المطلب ابراهيم49922722422037172

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينه سالم حسين شكر49932722422037173

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء543.0077.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينه غالب كريم شعبان49942722422037174

كلية العلوم/جامعة بابل593.0084.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيساره حسن عبد االمير عبيد49952722422037178

كلية العلوم/جامعة بابل591.0084.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيساره حيدر محمد عبد الهادي49962722422037179

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيساره حيدر ناصب كريم49972722422037180

كلية الصيدلة/جامعة كربالء698.0099.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيساره علي عبد الزهره نور49982722422037181

كلية العلوم/جامعة بابل581.0083.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيساره ماجد محمد علوان49992722422037182

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.8496.41اعدادية النجاح للبناتاحيائيسجود صالح حسن علي50002722422037184

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء686.0098.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيسجى احمد هادي محي50012722422037185

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيسجى منصور محمد رضا50022722422037190
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيسكينه ستار احمد جاسم50032722422037192

كلية العلوم/جامعة كربالء604.0086.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيسكينه طارق عبد الحسين سعدون50042722422037193

كلية الصيدلة/جامعة كربالء691.9698.85اعدادية النجاح للبناتاحيائيسما وهب منير يحيى50052722422037196

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيسماء مكي عبيد كاظم50062722422037197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية النجاح للبناتاحيائيسوزان صباح نوري عبود50072722422037198

كلية العلوم/جامعة كربالء599.2085.60اعدادية النجاح للبناتاحيائيشذى حسام رضا صبار50082722422037199

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية682.8497.55اعدادية النجاح للبناتاحيائيشمس عبد الستار خضير عباس50092722422037202

كلية التمريض/جامعة كربالء677.0096.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيشمس عالء الدين محمد عبد الحسين50102722422037203

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.00100.86اعدادية النجاح للبناتاحيائيشهد حيدر شاكر كاظم50112722422037204

كلية العلوم/جامعة كربالء641.0091.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيشوق منصور موسى شالكه50122722422037209

كلية الطب/جامعة كربالء702.00100.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيشيماء علي عبد الحسين محسن50132722422037210

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيصفا سرمد ناجي عبود50142722422037211

كلية العلوم/جامعة بابل594.6484.95اعدادية النجاح للبناتاحيائيضحى سمير شاكر درويش50152722422037213

كلية طب االسنان/جامعة المثنى692.0098.86اعدادية النجاح للبناتاحيائيضي عبد االمير حسين راهي50162722422037215

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية النجاح للبناتاحيائيطيبه حبيب حسن علي50172722422037218

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء556.0079.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيطيبه حسام عمار ياسر50182722422037219

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء623.7289.10اعدادية النجاح للبناتاحيائيطيبه فارس مولى حمود50192722422037220

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء648.0092.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيطيبه محمد عبد هللا جاسم50202722422037221

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيعاليه عباس عبد الجبار صالح50212722422037222

كلية الطب/جامعة كربالء703.00100.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيعلياء احسان محسن عبود50222722422037226

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيغاده علي محمد حسين محمد سعيد50232722422037227

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيغدير حسين صالل عبد50242722422037229

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء670.9695.85اعدادية النجاح للبناتاحيائيغدير عامر موسى رحيم50252722422037230

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية526.8475.26اعدادية النجاح للبناتاحيائيغدير عبد الكريم خضير كاظم50262722422037231

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيغسق حسن هادي مهدي50272722422037232

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0084.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيغفران علي معيوف فهد50282722422037233

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيغفران فاضل صبيح محمود50292722422037234

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل555.0079.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حسام نعمه مطرود50302722422037235

كلية العلوم/جامعة كربالء605.0086.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عباس سعيد عالوي50312722422037236

كلية التمريض/جامعة كربالء680.7697.25اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمة حاتم عبد الحسين عبد عون50322722422037237

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515.0073.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه احسان شهيد محمد50332722422037238

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.7695.25اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه احمد جاسم محمد50342722422037239

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حسين محمد سلمان50352722422037240

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه ايهاب عظيم عبد الرضا50362722422037241

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0091.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه بهاء بشير نعمه50372722422037243

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0067.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه حبيب جبار يوسف50382722422037245

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه حسن مهدي صالح50392722422037247

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية518.0074.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه حسين صادق مهدي50402722422037248

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء676.0096.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه حسين موسى كاظم50412722422037249

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء611.0087.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه حيدر عباس عبد علي50422722422037250

كلية العلوم/جامعة كربالء602.0086.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الحسين نجم50432722422037251
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كلية التمريض/جامعة كربالء670.0095.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه خالد شاكر جاسم50442722422037253

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.6498.23اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه رضا محمد رضا50452722422037256

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء501.0071.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه عباس فاضل عبد الرضا50462722422037260

كلية الطب/جامعة كربالء705.76100.82اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه عوف رحمن هاشم50472722422037263

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل566.0080.86اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه ماهر ربيع هادي50482722422037265

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء629.0089.86اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد عباس50492722422037266

كلية التمريض/جامعة كربالء665.0095.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم جعاطه50502722422037267

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية606.0086.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه محمد يوسف مهدي50512722422037268

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0073.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه موسى عبد اليمه جيثوم50522722422037270

كلية التمريض/جامعة كربالء664.5694.94اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه نوري نعمه حسين50532722422037271

كلية العلوم/جامعة كربالء625.0089.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه يعرب قحطان رديف50542722422037272

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.7697.39اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه يوسف رشم ياس50552722422037273

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية655.0093.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيفرح وسام عبد الرسول عمران50562722422037275

كلية اآلداب/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية النجاح للبناتاحيائيقمر خالد عبد هللا هكوش50572722422037277

كلية الطب/جامعة كربالء705.00100.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيكوثر عدنان قاسم حسين50582722422037278

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.4494.78اعدادية النجاح للبناتاحيائيكوثر كريم جبار عبد الرضا50592722422037280

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيكوثر نظير تالي راهي50602722422037281

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم احمد جاسم عبد هللا50612722422037282

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء688.0098.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم احمد عبد العالي محمد50622722422037283

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد609.7687.11اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم فارس رسول حمود50632722422037292

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0077.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم فرحان عبد شرهان50642722422037293

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.6098.09اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم ماجد حسين علي50652722422037296

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء550.0078.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم مازن عبد علي قدوري50662722422037297

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم وسام حسن حسين50672722422037298

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499.0071.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم يعقوب عبد مناف مجيد50682722422037299

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86اعدادية النجاح للبناتاحيائيمسرة حيدر خالد عبد50692722422037300

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء569.0081.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيمالك حميد سلمان عمران50702722422037301

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء678.1296.87اعدادية النجاح للبناتاحيائيمالك غانم مشذوب عبود50712722422037303

كلية الطب/جامعة كربالء712.00101.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيملك حسين علي حسين50722722422037304

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0089.14اعدادية النجاح للبناتاحيائيمنار احمد حسين جواد50732722422037307

كلية التمريض/جامعة كربالء681.0097.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيميس علي جاسم حسن50742722422037310

كلية التمريض/جامعة ميسان659.2894.18اعدادية النجاح للبناتاحيائيميقات ديوان حسين وادي50752722422037311

كلية الزراعة/جامعة كربالء438.2462.61اعدادية النجاح للبناتاحيائيمينا حيدر تكليف حمزه50762722422037312

كلية العلوم/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية النجاح للبناتاحيائينبأ حميد جاسم محمد50772722422037314

كلية طب االسنان/جامعة كربالء694.7299.25اعدادية النجاح للبناتاحيائينبأ صادق عبد المنعم محمد حسن50782722422037316

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86اعدادية النجاح للبناتاحيائينرجس بشير عبد الكريم محمد امين50792722422037322

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية680.0097.14اعدادية النجاح للبناتاحيائينرجس عالء حسون مرزه50802722422037323

كلية الطب/جامعة كربالء710.20101.46اعدادية النجاح للبناتاحيائينسك محمد حسين احمد50812722422037326

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507.0072.43اعدادية النجاح للبناتاحيائينور الحسين سعد رضا نعمه50822722422037327

كلية العلوم/جامعة بابل591.0084.43اعدادية النجاح للبناتاحيائينور الزهراء اثير جاسم حسون50832722422037328

كلية الطب/جامعة كربالء702.92100.42اعدادية النجاح للبناتاحيائينور الهدى حسين بدر محمد50842722422037330
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء608.0086.86اعدادية النجاح للبناتاحيائينور الهدى رافد عبد مسلم صادق50852722422037331

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء643.0091.86اعدادية النجاح للبناتاحيائينور الهدى صالح حسين عالوي50862722422037332

كلية الطب/جامعة كربالء706.00100.86اعدادية النجاح للبناتاحيائينور حيدر احمد عبد الجليل50872722422037336

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء569.0081.29اعدادية النجاح للبناتاحيائينور ستار عريبي جبار50882722422037337

كلية العلوم/جامعة كربالء625.0089.29اعدادية النجاح للبناتاحيائينور سعد جاسم محمد50892722422037338

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل488.0069.71اعدادية النجاح للبناتاحيائينور صباح حسن كاظم50902722422037340

كلية التمريض/جامعة كربالء671.0095.86اعدادية النجاح للبناتاحيائينور علي حسين عبد الرزاق50912722422037341

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14اعدادية النجاح للبناتاحيائينور قاسم يزل عبد50922722422037343

كلية الطب/جامعة كربالء707.92101.13اعدادية النجاح للبناتاحيائينور ليث محمد فرمان50932722422037344

كلية الطب/جامعة كربالء700.28100.04اعدادية النجاح للبناتاحيائينور مازن يحيى حميد50942722422037345

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية النجاح للبناتاحيائينور محمد عبد هللا عبد50952722422037346

كلية الطب/جامعة تكريت695.6099.37اعدادية النجاح للبناتاحيائينور محمد فوزي عبد المهدي50962722422037347

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.6491.95اعدادية النجاح للبناتاحيائينور مرتضى صالح مهدي50972722422037348

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.5298.36اعدادية النجاح للبناتاحيائيهاجر خليل هادي بخيت50982722422037349

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيهاله فريق فليح عباس50992722422037350

كلية العلوم/جامعة الكوفة609.0087.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيهبة عباس كاظم طوفان51002722422037351

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيهدى حسين ناصر حسين51012722422037353

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء684.0097.71اعدادية النجاح للبناتاحيائيهدى طارق بكر حسن51022722422037354

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء676.0096.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيهدى عالء سعيد كاظم51032722422037355

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية النجاح للبناتاحيائيهدى علي فاروق محمد51042722422037356

كلية الطب/جامعة كربالء703.00100.43اعدادية النجاح للبناتاحيائيهدى موفق علي كمال51052722422037359

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء639.0091.29اعدادية النجاح للبناتاحيائيورود ستار عبد علي عبد عون51062722422037361

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل571.0081.57اعدادية النجاح للبناتاحيائيورود عصام جبار مسلم51072722422037362

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء646.0492.29اعدادية النجاح للبناتاحيائييسر جواد عبد الكاظم علي51082722422037363

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.6893.67اعدادية النجاح للبناتاحيائييسر فوزي عبد هللا خدام51092722422037364

كلية العلوم/جامعة القادسية633.0090.43اعدادية النجاح للبناتاحيائييقين صادق صدام دشر51102722422037365

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.0093.57اعدادية النجاح للبناتاحيائييمامه رائد هاشم عبد51112722422037366

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506.0072.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيآيات منتظر عبد الحسين عبد االمير51122722422038002

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين678.0096.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائياستبرق رسول علي فضل51132722422038003

كلية الزراعة/جامعة كربالء446.0063.71ثانوية الزهراء للبناتاحيائياسماء ماجد حميد سالم51142722422038006

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0086.57ثانوية الزهراء للبناتاحيائياشراق احمد حسين عبد هللا51152722422038007

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء543.0077.57ثانوية الزهراء للبناتاحيائيامنيه محمد رضا خلف جاسم51162722422038011

كلية العلوم/جامعة كربالء612.0087.43ثانوية الزهراء للبناتاحيائيايات رائد امين حمود51172722422038012

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية606.0086.57ثانوية الزهراء للبناتاحيائيايه نعمه كاظم حسن51182722422038014

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد577.0082.43ثانوية الزهراء للبناتاحيائيبراء هاشم عبد االمير حسين51192722422038015

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0092.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيبشائر محمد حسين جاسم محمد51202722422038016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540.0077.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيتبارك حيدر عباس حسن51212722422038020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0071.43ثانوية الزهراء للبناتاحيائيتبارك سمير صاحب مهدي51222722422038021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء623.0089.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيتبارك عزيز عبد الساده عبد الكاظم51232722422038023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0069.71ثانوية الزهراء للبناتاحيائيتبارك عقيل عبد السيد محسن51242722422038024

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية556.0079.43ثانوية الزهراء للبناتاحيائيتبارك هارون خضير طارش51252722422038025
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71ثانوية الزهراء للبناتاحيائيجنان فالح كاظم عطيوي51262722422038029

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71ثانوية الزهراء للبناتاحيائيحوراء حيدر معين حسن51272722422038031

كلية التمريض/جامعة كربالء672.0096.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيحوراء سليم فاضل مكمل51282722422038032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء611.0087.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيحوراء عماد عبد الرسول محمود51292722422038034

كلية القانون/جامعة كربالء606.0086.57ثانوية الزهراء للبناتاحيائيحوراء محمد حسن حسين51302722422038035

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء620.0088.57ثانوية الزهراء للبناتاحيائيربى الكبرى حسن داخل علوان51312722422038038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرقيه فراس نوري شندل51322722422038047

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل560.0080.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حميد كريم ساجت51332722422038053

كلية العلوم/جامعة بابل594.0084.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حيدر عبيس حمزه51342722422038054

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل652.0093.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء رياض هاشم احمد51352722422038056

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء صادق جعفر دخل51362722422038057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء568.0081.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عايد هاشم جودة51372722422038059

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة545.0077.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء علي حميد شروم51382722422038060

كلية الصيدلة/جامعة كربالء700.00100.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب اجود كاظم براك51392722422038065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء583.0083.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب حسن كاظم عباس51402722422038071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل540.0077.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب خلف سرحان نجم51412722422038073

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب صالح صاحب حمزه51422722422038075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب كرار كاظم هادي51432722422038078

كلية طب االسنان/جامعة كربالء695.0099.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب محمد عبد االمير احمد51442722422038080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب محمد علي عبادي51452722422038081

كلية العلوم/جامعة كربالء616.0088.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب مهند حسن جمعه51462722422038082

كلية التمريض/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية الزهراء للبناتاحيائيساره ضياء محمد حنون51472722422038085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510.0072.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائيساره عبد الرضا عبد الحميد اسماعيل51482722422038086

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0089.43ثانوية الزهراء للبناتاحيائيساره ميثم حسن حسين51492722422038088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء566.0080.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائيسبأ حسن سلمان ضاحي51502722422038089

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار680.0097.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيسميره عدنان محمد خلف51512722422038094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيشهد حيدر فليح حسن51522722422038096

كلية العلوم/جامعة كربالء604.0086.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيضحى جاسم حمزه مطلك51532722422038099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0068.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيطيبه باسم محمد عبد هللا51542722422038102

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء674.0096.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيعال محمد صادق عبد االمير صادق51552722422038104

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الزهراء للبناتاحيائيغدير تحسين علي مهدي51562722422038105

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0076.71ثانوية الزهراء للبناتاحيائيغدير حسين علي فليح51572722422038107

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0062.71ثانوية الزهراء للبناتاحيائيغدير رياض موسى اسماعيل51582722422038108

كلية طب االسنان/جامعة كربالء695.0099.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيغدير عباس علي روكان51592722422038110

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيغدير غالب مسعد سلمان51602722422038111

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه باسم عوده ضاحي51612722422038114

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة ظاهر حبيب محمد51622722422038118

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء629.0089.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه فراس فاضل حسين51632722422038119

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه محمد جابر كاظم51642722422038120

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه محمد جعفر مصطفى51652722422038121

كلية الطب/جامعة كربالء704.00100.57ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه محمد جوده عذافه51662722422038122
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كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه مصطفى علي عبد االمير51672722422038124

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت674.0096.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفدك قاسم حمودي محمد51682722422038125

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفرح حسن جليل محسن51692722422038126

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0085.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائيكوثر عادل ابراهيم قزموز51702722422038130

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل519.0074.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم عبد الحسين حسن فاضل51712722422038134

كلية اآلداب/جامعة بابل511.0073.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم علي جبار صالح51722722422038136

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمنتهى صالح مهدي رحيم51732722422038137

كلية التمريض/جامعة كربالء664.0094.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائيميقات اموري عطيوي جعفر51742722422038139

كلية العلوم/جامعة كربالء616.0088.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائينرجس حامد شاكر لوتي51752722422038142

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائينرجس علي فريد مجيد51762722422038143

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائينرجس كاظم هاتف كاظم51772722422038144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء578.0082.57ثانوية الزهراء للبناتاحيائينور الزهراء كاظم قاسم كاظم51782722422038145

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية608.0086.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائينور مؤيد جواد كاظم51792722422038149

كلية طب االسنان/جامعة كربالء697.0099.57ثانوية الزهراء للبناتاحيائيهبه حسنين أحمد محسن51802722422038151

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيهدى حسين شناوه عطيه51812722422038153

كلية العلوم/جامعة كربالء624.0089.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيهدى ماجد كاظم عبد االمير51822722422038154

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائياستبرق علي جاسم محمد51832722422039003

كلية العلوم/جامعة كربالء622.0088.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائياسراء كامل ابو هاشم احمد51842722422039009

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء685.0097.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائياسراء ناصر محسن متعب51852722422039010

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيافنان ضياء جواد كاظم51862722422039014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء579.0082.71اعدادية الروضتين للبناتاحيائيامل زمان جواد حسون51872722422039021

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الروضتين للبناتاحيائيايالف دريس حربوت حسين51882722422039030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء519.0074.14اعدادية الروضتين للبناتاحيائيايه ضياء شاكر رضا51892722422039035

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة670.0095.71اعدادية الروضتين للبناتاحيائيايه موسى ياسين نعمه51902722422039037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0070.71اعدادية الروضتين للبناتاحيائيبتول ناصر عبادي جاسم51912722422039044

كلية طب االسنان/جامعة كربالء695.0099.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيبراء حسين عبد علي عيدان51922722422039048

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائيبنين اياد عبد النبي موشل51932722422039051

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيبنين حسن خير هللا دهش51942722422039052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيتبارك مجيد زغير رهيف51952722422039061

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيتبارك محسن خضير علوان51962722422039062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71اعدادية الروضتين للبناتاحيائيتبارك هادي عبيد جوان51972722422039063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء549.0078.43اعدادية الروضتين للبناتاحيائيتقى حسين كاظم شعالن51982722422039064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء619.0088.43اعدادية الروضتين للبناتاحيائيتقى حيدر عبد علي سلمان51992722422039065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء591.0084.43اعدادية الروضتين للبناتاحيائيجنات علي عبد االمير عبد العباس52002722422039067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيحنين صالح موسى عبد52012722422039069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية الروضتين للبناتاحيائيحنين علي محمد علي52022722422039070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء573.0081.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائيحنين محمد لفته عبادي52032722422039071

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائيحوراء جواد بلش عبيد52042722422039073

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء488.0069.71اعدادية الروضتين للبناتاحيائيحوراء سعد حمزه عبود52052722422039074

كلية العلوم/جامعة كربالء623.0089.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيحوراء صالح مهدي عباس52062722422039075

كلية الزراعة/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيخديجه عباس محرج رباط52072722422039082
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كلية الزراعة/جامعة كربالء451.0064.43اعدادية الروضتين للبناتاحيائيخلود رحيم جبار عاتي52082722422039083

كلية الزراعة/جامعة كربالء446.0063.71اعدادية الروضتين للبناتاحيائيدانيه علي جواد مهدي52092722422039084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية الروضتين للبناتاحيائيدعاء صبار هول مكير52102722422039085

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية448.0064.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرؤى حسن موسى محمد52112722422039089

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرباب احمد صالح مهدي52122722422039090

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرباب عباس عبد القادر احمد52132722422039091

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء460.0065.71اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرباب فالح حسن سلطان52142722422039092

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0094.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرغد علي حسون دنوف52152722422039094

كلية الزراعة/جامعة كربالء426.0060.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرغده رحيم جرو عبد العباس52162722422039095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0069.71اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرقيه جبار عاتي خشين52172722422039096

كلية العلوم/جامعة كربالء627.0089.57اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرقيه حامد وناس عبد هللا52182722422039097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء534.0076.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرقيه رزاق مهدي صالح52192722422039099

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرقيه قاسم شاكر عبد52202722422039105

كلية العلوم/جامعة النهرين599.0085.57اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرقيه مصطفى عبد الحسن كاطع52212722422039107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء595.0085.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرنا فاضل عبد الصاحب فتاح52222722422039109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء576.0082.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيريام رعد عباس جله52232722422039112

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء احمد عذاب حسين52242722422039115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء احمد ناجي محمد52252722422039116

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء باقر هاشم جاسم52262722422039119

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء حسين حبيب جاسم52272722422039124

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء حسين كريم حيدر52282722422039125

كلية العلوم/جامعة كربالء618.0088.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء رشاد اسماعيل ملك52292722422039131

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء زهير صاحب حبيب52302722422039132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0069.71اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء شاكر حسين صالح52312722422039136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء صالح كاظم هادي52322722422039137

كلية اآلداب/جامعة واسط474.0067.71اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء عباس جابر اجعاز52332722422039140

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء عالء فرحان عبد االمير52342722422039143

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء محمد جبار عوده52352722422039147

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم حمزه52362722422039148

كلية العلوم/جامعة كربالء611.0087.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء مكي عبد الهادي شنكه52372722422039150

كلية العلوم/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزينب صالح مهدي جبر52382722422039162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0070.14اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزينب ناجح مهدي كريم52392722422039172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503.0071.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزينب نظير عباس مطير52402722422039173

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية الروضتين للبناتاحيائيسجى عبد الرزاق شنان جفط52412722422039180

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0063.43اعدادية الروضتين للبناتاحيائيسجى قيس فالح طارش52422722422039181

كلية العلوم/جامعة بابل581.0083.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيسميه حيدر حميد ابو حسن52432722422039184

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0095.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيشهد فالح فاضل عليوي52442722422039187

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائيصفا محمد علي عبد52452722422039191

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيضحى باقر حسين عبد هللا52462722422039193

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيضحى علي عمران ابراهيم52472722422039196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504.0072.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيضحى نعمه جاسم حمد52482722422039197
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائيعذراء حسن قنبر باقر52492722422039199

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14اعدادية الروضتين للبناتاحيائيعذراء محمد كاظم عبيد52502722422039201

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485.0069.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيعال كاظم عبد االله حسن52512722422039203

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائيغدير عالوي حداوي عبيد52522722422039207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية الروضتين للبناتاحيائيغفران محمد موسى هيال52532722422039208

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0068.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الساده محسن52542722422039211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0067.71اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه احمد كاظم محسن52552722422039212

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0093.71اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد عبد االمير52562722422039215

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء549.0078.43اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد علوان52572722422039216

كلية التمريض/جامعة كربالء667.0095.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الرحيم مجيد52582722422039221

كلية االعالم/جامعة ذي قار451.0064.43اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه سعد عبد عون حبيتر52592722422039222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه سلمان سكر سلمان52602722422039223

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء625.0089.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه عالء حسين اكبر52612722422039230

كلية القانون/جامعة كربالء610.0087.14اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه علي رضا كاظم حمد52622722422039234

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء622.0088.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه غالب عساف عبد الراشد52632722422039235

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى503.0071.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه مؤيد محمد رضا52642722422039237

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511.0073.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه محسن محمود احمد52652722422039240

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482.0068.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه محمد محي كاظم52662722422039241

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506.0072.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه ناجح يوسف حمد52672722422039244

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه ناصر صباح شعالن52682722422039245

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0093.71اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفدك محمد قاسم محرم52692722422039247

كلية طب االسنان/جامعة كربالء694.0099.14اعدادية الروضتين للبناتاحيائيكوثر زهير حسن حميد52702722422039249

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0061.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائيكوثر عمار ياسر رزاق52712722422039250

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمايه باسم حميد خشان52722722422039251

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء564.0080.57اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمروه زهير كاظم حسين52732722422039252

كلية العلوم/جامعة الكوفة627.0089.57اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمريم احمد عبد الخالق حسين52742722422039253

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء675.0096.43اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمريم علي حبيب جاسم52752722422039258

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء608.0086.86اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمريم عماد مهدي عبادي52762722422039261

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمريم مهدي نعمه عبود52772722422039262

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548.0078.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمنتهى مكي تعبان محمد52782722422039266

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى651.0093.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائينبا جبير عجه والي52792722422039270

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء469.0067.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائينرجس صادق هاشم حسن52802722422039276

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء572.0081.71اعدادية الروضتين للبناتاحيائينور اكرم ابراهيم عباس52812722422039280

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء625.0089.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائينور الهدى سالم عبد الواحد علي52822722422039283

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائينور الهدى فالح عبد الحسن وطبان52832722422039284

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء544.0077.71اعدادية الروضتين للبناتاحيائينور عبد الحسين علوان مهدي52842722422039291

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0068.43اعدادية الروضتين للبناتاحيائينور هيثم حسين كاظم52852722422039295

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0062.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيهبه فاضل حميد يوسف52862722422039299

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء653.0093.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيهبه ميثم صالح علي52872722422039300

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0069.43اعدادية الروضتين للبناتاحيائيوداد عبد العباس خدران مهول52882722422039302

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل502.0071.71اعدادية الروضتين للبناتاحيائيوالء علي عباس خنياب52892722422039304
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قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيياسمين ياس خضير علوان52902722422039305

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء هاشم كاظم عبد علي52912722422039306

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرقيه مسلم مطشر هاشم52922722422039307

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0067.57اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيآيات سلمان حسن علي52932722422040002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494.0070.57اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيآيه طه ياسين دخيل52942722422040003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيآيه مؤيد عبد الحميد مجيد52952722422040004

كلية االثار/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيافنان جبار حسين جرو52962722422040008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء597.0085.29اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيايالف علي خضير عباس52972722422040016

كلية التمريض/جامعة كربالء668.0095.43اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيبراءه سلمان محسن عبد الوهاب52982722422040018

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0094.29اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيبسمله سلمان محسن عبد الوهاب52992722422040020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة540.0077.14اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيبنين احسان جفات فليان53002722422040021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء532.0076.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيحوراء حسين جبر عبادي53012722422040034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء574.0082.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيحوراء عبد االمير صالح علي53022722422040037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيرحاب سالم جاسم حلو53032722422040047

كلية العلوم/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيرقيه علي حسين هربود53042722422040053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء604.0086.29اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيرنا حسين علي عزيز53052722422040056

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء625.0089.29اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزهراء احمد عاصي شايع53062722422040058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء538.0076.86اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزهراء جواد هالل علي53072722422040059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء532.0076.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزهراء حسين جبر عبادي53082722422040060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء574.0082.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزهراء قاسم جبار نوماس53092722422040066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل505.0072.14اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزينب صباح كاظم ناجي53102722422040071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيسندس عمار محمود شاكر53112722422040085

كلية العلوم/جامعة كربالء601.0085.86اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيشهد صدام حسين ابراهيم53122722422040091

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0063.43اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيصبا خالد شاين داهي53132722422040093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيصبا طه دهيم جرذي53142722422040094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء615.0087.86اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيضحى رشيد حميد جاسم53152722422040096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيطيبه نبيل طالب عبد53162722422040098

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء599.0085.57اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه رحيم نايف دويح53172722422040109

كلية العلوم/جامعة كربالء611.0087.29اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه عمار سالم حبيب53182722422040112

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه محمد مهدي فرهود53192722422040116

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار443.0063.29اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه ميعاد شهاب احمد53202722422040118

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفدك نبيل طالب عبد53212722422040120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516.0073.71اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيمريم حسون وحيد تايه53222722422040125

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية476.0068.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيمريم خطاب عباس راضي53232722422040126

كلية التمريض/جامعة كربالء671.0095.86اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيمريم عبد الرسول عبد الزهره حسن53242722422040127

كلية الزراعة/جامعة كربالء420.0060.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائينرجس غانم نعمه علي53252722422040135

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار513.0073.29اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائينور الهدى كريم هادي ناهي53262722422040139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء531.0075.86اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائينور جليل طاهر اخباله53272722422040140

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء507.0072.43اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائينور رحيم عبد الحسن ماضي53282722422040141

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيهبه غسان عبد الرحيم محمد امين53292722422040144

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية453.0064.71اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيهدى غالب حويل محمد53302722422040149
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كلية العلوم/جامعة كربالء622.0088.86اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيوجدان مختار اسماعيل علي53312722422040151

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيازهار كريم جمعه ارشيج53322722422041001

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء681.0097.29اعدادية البسملة للبناتاحيائياسراء رعد حميد تركي53332722422041004

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية البسملة للبناتاحيائياسراء هيثم جواد كاظم53342722422041006

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء539.0077.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيافياء سالم صياح حطاب53352722422041009

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية البسملة للبناتاحيائياكرام نعمه جحات صياح53362722422041010

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0083.29اعدادية البسملة للبناتاحيائياالء حسين هادي كاظم53372722422041013

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0094.43اعدادية البسملة للبناتاحيائياالء علي منغر مجيد53382722422041016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء573.0081.86اعدادية البسملة للبناتاحيائيالحوراء صالح حسون حسين53392722422041017

كلية العلوم/جامعة كربالء600.0085.71اعدادية البسملة للبناتاحيائيايات جاسم علي حميد53402722422041019

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.0094.14اعدادية البسملة للبناتاحيائيايات حسن عبيد دهش53412722422041020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء571.0081.57اعدادية البسملة للبناتاحيائيايات عالء عبد الجليل جدوع53422722422041023

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0062.14اعدادية البسملة للبناتاحيائيايه صباح جاسم صباح53432722422041029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86اعدادية البسملة للبناتاحيائيبنين احمد عبد السادة علي53442722422041039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية البسملة للبناتاحيائيتبارك طه حسن موسى53452722422041054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء538.0076.86اعدادية البسملة للبناتاحيائيتبارك عالء حسين علي53462722422041055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء508.0072.57اعدادية البسملة للبناتاحيائيتبارك كامل رحيم فياض53472722422041057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0068.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيتيجان وارث طالب هاشم53482722422041062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية519.0074.14اعدادية البسملة للبناتاحيائيحنين سعد عبد الزهره وادي53492722422041064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء جعفر عبد الصادق حسين53502722422041066

كلية العلوم/جامعة كربالء609.0087.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء سعد حمزه عبود53512722422041068

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين مزهر جخيم53522722422041069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء536.0076.57اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء عبد هاشم مطلق53532722422041070

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء597.0085.29اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء عالء عبد الحسين علي53542722422041071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء فارس عمران حمزة53552722422041072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء560.0080.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيدعاء محمود رضا فليح53562722422041075

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14اعدادية البسملة للبناتاحيائيرقية امجد يعقوب يوسف53572722422041082

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية البسملة للبناتاحيائيرقية سالم هادي مهدي53582722422041084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية البسملة للبناتاحيائيرقيه عبود بلبول جابر53592722422041089

كلية العلوم/جامعة كربالء616.0088.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيرقية محمد حسن عبد53602722422041092

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية611.0087.29اعدادية البسملة للبناتاحيائيريما عادل ضويان عكل53612722422041093

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء احمد هاشم عليوي53622722422041096

كلية التمريض/جامعة كربالء666.0095.14اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء برتو غالب صيهود53632722422041099

كلية العلوم/جامعة كربالء601.0085.86اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء حاجم حسين عبد الحسن53642722422041105

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0088.86اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء حيدر حمود كاظم53652722422041106

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء514.0073.43اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء خالد مهدي الزم53662722422041108

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء646.0092.29اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء سامي صاحب كاظم53672722422041113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0070.71اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء شهاب احمد عبود53682722422041115

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء546.0078.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء شهيد رشيد عبود53692722422041116

كلية الطب/جامعة كربالء706.00100.86اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء عباس محمد عباس53702722422041119

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء682.0097.43اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء عبد الجبار علي حمزه53712722422041120
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0094.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء عماد عريان فارس53722722422041124

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء640.0091.43اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء كاظم مجهول محمد53732722422041125

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء601.0085.86اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء مؤيد فاضل حمزه53742722422041126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء538.0076.86اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء نائل حسين علي53752722422041129

كلية العلوم/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء وسام محمد جدوع53762722422041131

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب حازم حسن عبود53772722422041134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب شهيد عبد الكاظم ابراهيم53782722422041137

كلية التمريض/جامعة كربالء682.0097.43اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب علي حمزه عبود53792722422041139

كلية القانون/جامعة كربالء631.0090.14اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب علي عبد طعان53802722422041140

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب كريم جبار اسماعيل53812722422041143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب يوسف مشكل محسن53822722422041145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينه عادل حبيب محمد53832722422041147

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية البسملة للبناتاحيائيساره احمد عبد الرضا حسن53842722422041149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506.0072.29اعدادية البسملة للبناتاحيائيساره عبد حمود محمد53852722422041153

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء681.0097.29اعدادية البسملة للبناتاحيائيسجى حيدر خضير هاشم53862722422041156

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية البسملة للبناتاحيائيسجى علي فاضل عمران53872722422041157

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية البسملة للبناتاحيائيشهد نزار كريم جاسم53882722422041163

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية البسملة للبناتاحيائيصابرين صباح مؤمن عاشور53892722422041164

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0070.43اعدادية البسملة للبناتاحيائيصفى رشيد كاظم كعود53902722422041165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء525.0075.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمة تركي خادم احمد53912722422041174

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمة حسين جابر حسين53922722422041176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمة حسين عبد علي عبود53932722422041177

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.0095.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمة داخل طعمه حسين53942722422041178

كلية الطب/جامعة كربالء703.00100.43اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمة علي كاظم سابط53952722422041183

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء506.0072.29اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمة لؤي عبد الستار عبد53962722422041189

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمة ماجد عزيز حسين53972722422041190

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل600.0085.71اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمه حسين محسن بطي53982722422041197

كلية اآلداب/جامعة بابل518.0074.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمه رحيم جبر طالبه53992722422041198

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية637.0091.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمه عدنان مجيد فرحان54002722422041200

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.0092.86اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمه علي صاحب عبد54012722422041201

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمه قاسم شعيوط ثامر54022722422041203

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء538.0076.86اعدادية البسملة للبناتاحيائيقبس عباس ثامر محمد54032722422041206

كلية التمريض/جامعة كربالء684.0097.71اعدادية البسملة للبناتاحيائيمروه كاظم خزعل عباس54042722422041214

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل474.0067.71اعدادية البسملة للبناتاحيائيمريم عدي حاتم صيهود54052722422041218

كلية العلوم/جامعة كربالء614.0087.71اعدادية البسملة للبناتاحيائيمريم محمد طاهر عبد هللا54062722422041220

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء574.0082.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيملك احمد جواد كاظم54072722422041223

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0093.71اعدادية البسملة للبناتاحيائيمناجات الزهراء اسعد عبد االمير الزم54082722422041224

كلية التمريض/جامعة كربالء673.0096.14اعدادية البسملة للبناتاحيائيمنتهى ماجد عباس كاظم54092722422041226

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57اعدادية البسملة للبناتاحيائينبأ محمد عبد الحمزه سوادي54102722422041230

كلية العلوم/جامعة كربالء600.0085.71اعدادية البسملة للبناتاحيائينجوان عبد هللا ناصر جواد54112722422041231

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء463.0066.14اعدادية البسملة للبناتاحيائينرجس سالم هادي مهدي54122722422041232
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كلية االعالم/جامعة ذي قار469.0067.00اعدادية البسملة للبناتاحيائينور الهدى خالد كريم زويد54132722422041235

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية البسملة للبناتاحيائينور مرتضى صالح جاسم54142722422041243

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة645.0092.14اعدادية البسملة للبناتاحيائينور هادي كاظم ناصر54152722422041244

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية البسملة للبناتاحيائيهبه غصون كاظم ثجيل54162722422041247

كلية العلوم/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية البسملة للبناتاحيائيهدى سالم حمزه كاظم54172722422041249

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء653.0093.29اعدادية البسملة للبناتاحيائيهدى محمد جواد كاظم54182722422041251

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية البسملة للبناتاحيائيهديل حسين جاسم محمد54192722422041252

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية البسملة للبناتاحيائيسجى صفاء عبد الرزاق حميد54202722422041256

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء648.0092.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيبتول عالء حسين محمد54212722422042005

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل567.0081.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيبتول كاظم حبيب خضير54222722422042006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0069.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيبنين جواد كاظم حسن54232722422042008

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71ثانوية اليقظة للبناتاحيائيبنين خالد وهاب عزيز54242722422042009

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0091.29ثانوية اليقظة للبناتاحيائيبنين محمد عبود جاسم54252722422042011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية اليقظة للبناتاحيائيبيان سالم صافي جوحي54262722422042012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء625.0089.29ثانوية اليقظة للبناتاحيائيتبارك فوزي عباس مشني54272722422042013

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيتقى فالح مهدي صاحب54282722422042016

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43ثانوية اليقظة للبناتاحيائيخديجه جاسم محمد عبد الواحد54292722422042019

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية اليقظة للبناتاحيائيدعاء عامر جبر جياد54302722422042020

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء505.0072.14ثانوية اليقظة للبناتاحيائيرقيه محمد عبد زيد ناجي54312722422042022

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء644.0092.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزمن عوده كريم كزار54322722422042023

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية558.0079.71ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزهراء احمد حمزه عبيد54332722422042024

كلية العلوم/جامعة كربالء627.0089.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزهراء ثائر جاسم عبد الواحد54342722422042028

كلية التمريض/جامعة بابل669.0095.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزهراء حسين عباس داود54352722422042029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزهراء سالم كاظم حسن54362722422042033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزهراء عقيل حمد عبلول54372722422042035

كلية الزراعة/جامعة كربالء462.0066.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب سجاد عبد الحسين حمزه54382722422042038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب ضياء حمود شخير54392722422042039

كلية طب االسنان/جامعة كربالء697.0099.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب عبد الكريم علي حسن54402722422042040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء545.0077.86ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب عبد زيد عباس محمد54412722422042041

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل546.0078.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب علي مرزه حمزه54422722422042042

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيطيبه حيدر مهنه جاسم54432722422042048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء615.0087.86ثانوية اليقظة للبناتاحيائيعلياء نجاح حسن صكر54442722422042049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل528.0075.43ثانوية اليقظة للبناتاحيائيغسق لواء كريم رحيم54452722422042052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0069.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه اياد مجيد رجب54462722422042054

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء631.0090.14ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه حيدر محمد حسن هادي54472722422042056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568.0081.14ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه مرتضى عبد الرزاق كريم54482722422042057

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه خالد موسى جعفر54492722422042059

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء463.0066.14ثانوية اليقظة للبناتاحيائيكوثر حسن علي كريم54502722422042064

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0061.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيكوثر يحيى ياسين شخير54512722422042065

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمنار ارحيم مزعل فنوخ54522722422042066

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.2898.18ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيأبرار علي رزاق جاسم54532722422043001
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كلية العلوم/جامعة كربالء613.2487.61ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيأساور احسان زنزل شندي54542722422043002

كلية الطب/جامعة كربالء700.76100.11ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائياسراء عالء حامد رشيد54552722422043003

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء682.8097.54ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائياسراء ناجي مهدي هادي54562722422043004

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين673.1296.16ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيايه محمد صاحب عبد علي54572722422043007

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.2898.75ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيبتول علي اصغر صالح مصطفى54582722422043009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556.4879.50ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيبنين علي عبد الكاظم عزيز54592722422043010

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.4498.49ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيتبارك مازن مشكور حويلي54602722422043011

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.1698.31ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيتقى حاتم فعاوي غضبان54612722422043012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء525.8875.13ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيتمارا ميثم علي خضير54622722422043014

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.6899.10ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيتيما خالد عدنان عبيد54632722422043015

كلية الطب/جامعة كربالء713.68101.95ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيجنات ماجد حميد عبود54642722422043017

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.1694.59ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيحوراء محمود شاكر حنيش54652722422043018

كلية الطب/جامعة كربالء709.44101.35ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيدنيا علي كاظم جوده54662722422043019

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.4096.63ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرقيه عارف حسين علي54672722422043020

كلية الطب/جامعة كربالء712.60101.80ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرقيه عمار هادي عباس54682722422043021

كلية طب االسنان/جامعة كربالء695.6499.38ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيروان محمد عبد الحسين كاطع54692722422043023

كلية الطب/جامعة بغداد713.76101.97ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيروان هاشم خضر عمران54702722422043024

كلية الصيدلة/جامعة كربالء702.32100.33ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء جميل حميد كاظم54712722422043026

كلية الصيدلة/جامعة كربالء694.3699.19ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء حسن عبد الغني محمد جواد54722722422043027

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية674.1696.31ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء رياض شهيد غريب54732722422043029

كلية الطب/جامعة كربالء706.00100.86ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء سامر عبد الستار وهاب54742722422043030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء631.4890.21ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء صالح مهدي عبد الرسول54752722422043031

كلية الطب/جامعة كربالء712.60101.80ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء عباس عبد هللا يوسف54762722422043032

كلية الطب/جامعة كربالء701.76100.25ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء علي جاسم محمد54772722422043033

كلية طب االسنان/جامعة كربالء698.0899.73ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء علي مرزه متعب54782722422043034

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية659.3294.19ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء قاسم محمد رضا54792722422043035

كلية الطب/جامعة كربالء699.1299.87ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء منتظر عبد علي محمد علي54802722422043036

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.3697.77ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب احمد عباس كريم54812722422043037

كلية الطب/جامعة كربالء713.00101.86ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب عالء عبد الرزاق محمد حسين54822722422043038

كلية الطب/جامعة كربالء700.52100.07ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب علي فليح رحمان54832722422043039

كلية العلوم/جامعة كربالء606.0086.57ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب عماد حمزه مجبل54842722422043040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.8897.41ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب مناف علي صاحب54852722422043041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.1697.17ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب نصير جاسم محمد54862722422043042

كلية الطب/جامعة كربالء700.68100.10ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينه محمد ناجي عطيه54872722422043043

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0499.72ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيسارة بشير مرتضى مصطفى54882722422043044

كلية الطب/جامعة كربالء700.60100.09ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيساره رضاء صالح مهدي54892722422043045

كلية الطب/جامعة سومر696.3699.48ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيساره وفاق ثامر عبد الحسين54902722422043047

كلية الطب/جامعة كربالء710.68101.53ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيسجى احمد جواد كاظم54912722422043048

كلية الصيدلة/جامعة كربالء693.4499.06ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيسكينه انور حسين محمود54922722422043049

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء629.1289.87ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيسكينه حسين طالب بدر54932722422043050

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية702.36100.34ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيسمانه حسن محمد علي محمد حسن54942722422043052
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كلية الطب/جامعة كربالء709.84101.41ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيسناريا عصام شياع خضير54952722422043053

كلية الطب/جامعة كربالء711.60101.66ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيشهد حسين عبد االمير محمد كاظم54962722422043054

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.68100.67ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيصفا حسن حمودي شاكر54972722422043056

كلية الطب/جامعة كربالء704.76100.68ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيطيبه سالم اسود حاتم54982722422043058

كلية الصيدلة/جامعة بغداد703.52100.50ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيطيبه ماجد عبد الحسن عبود54992722422043059

كلية طب االسنان/جامعة كربالء699.6899.95ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيعال محمد مهدي محمد طاهر محمد55002722422043060

كلية التمريض/جامعة كربالء672.8096.11ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيغاده خالد ناظم وهاب55012722422043061

كلية الطب/جامعة الكوفة709.00101.29ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيغدير احمد شاكر جواد55022722422043062

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء677.5696.79ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيغدير صالح عبد االمير محمد جواد55032722422043063

كلية الطب/جامعة كربالء712.84101.83ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمة الزهراء ساجد هادي علي55042722422043064

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.5296.65ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمة بهاء الدين شاكر محمود55052722422043065

كلية الطب/جامعة كربالء701.00100.14ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمة طارق جواد عباس55062722422043066

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية674.7296.39ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه جاسم محمد رضا عباس55072722422043067

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة665.8895.13ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه زاهر ربيع هادي55082722422043068

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.2096.17ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه سرمد علوان حسين55092722422043069

كلية الطب/جامعة كربالء698.7699.82ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه عادل محي حسين55102722422043070

كلية الطب/جامعة كربالء699.7699.97ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد االمير صالح علي55112722422043071

كلية الطب/جامعة كربالء714.00102.00ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه عماد حسين علي55122722422043072

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.2898.47ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه عماد مهدي ناصر55132722422043073

كلية التمريض/جامعة كربالء664.7694.97ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه مثنى ارحيم حسين55142722422043074

كلية العلوم/جامعة كربالء600.2485.75ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه محمد فاضل جعفر55152722422043075

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.7295.53ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه نظير قاسم حبيب55162722422043076

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.8097.40ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفدك الزهراء علي احمد محمد علي55172722422043077

كلية الطب/جامعة كربالء701.92100.27ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفوز خضير عباس حسن55182722422043078

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.1699.74ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمروه حسن حيدر خضر55192722422043079

كلية الطب/جامعة كربالء708.68101.24ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم اكرم محسن مهدي55202722422043080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية674.8496.41ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم امجد شمس الدين مجيد55212722422043082

كلية الطب/جامعة كربالء701.76100.25ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم ضياء سعد عبد االمير55222722422043083

كلية الطب/جامعة كربالء709.00101.29ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم عبد الرزاق خلف حسن55232722422043084

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0498.29ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم قيس صاحب عليوي55242722422043086

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية682.2097.46ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم معتصم واثق رباط55252722422043087

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.3698.19ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمهجة الزهراء نبيل حمود حسن55262722422043088

كلية طب االسنان/جامعة كربالء694.1299.16ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيميامين احسان باقر حسين55272722422043089

كلية الطب/جامعة كربالء698.8499.83ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائينرجس احسان علي مهدي55282722422043090

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء681.5297.36ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائينرجس ارشد حميد قدوري55292722422043091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.7698.11ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائينرجس اسماعيل ابراهيم بني ويس55302722422043092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء583.8883.41ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائينور علي صبري حنون55312722422043094

كلية الطب/جامعة كربالء713.00101.86ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيهبه فراس عبد الزهره جبر55322722422043095

كلية الطب/جامعة كربالء708.68101.24ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيهبه كريم ابراهيم فرج55332722422043096

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء679.4897.07ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيهدى حليم خشاف حمزه55342722422043097

كلية الطب/جامعة بغداد713.76101.97ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيياسمين اسعد عبد مراد55352722422043098
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كلية الطب/جامعة كربالء706.52100.93ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائييسر ظافر عزيز اسعيد55362722422043099

كلية الصيدلة/جامعة كربالء688.7698.39ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائييقين عماد كاظم مطلك55372722422043100

كلية التربية/جامعة الكوفة538.0076.86اعدادية حور العين للبناتاحيائياسراء قاسم حسين جساب55382722422044004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية حور العين للبناتاحيائيبنين سمير غالب جاسم55392722422044017

كلية الصيدلة/جامعة كربالء691.0098.71اعدادية حور العين للبناتاحيائيتبارك علي هاشم عبود55402722422044021

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء629.0089.86اعدادية حور العين للبناتاحيائيتبارك ناجي عوده عبود55412722422044023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء541.0077.29اعدادية حور العين للبناتاحيائيحنين جاسم عبيد حمادي55422722422044027

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية حور العين للبناتاحيائيحوراء حيدر حسون مطر55432722422044029

كلية العلوم/جامعة كربالء671.0095.86اعدادية حور العين للبناتاحيائيزهراء جودت كاظم ظاهر55442722422044040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0079.29اعدادية حور العين للبناتاحيائيزهراء عدي مسلم عبد علي55452722422044043

كلية التربية األساسية/جامعة بابل525.0075.00اعدادية حور العين للبناتاحيائيزهراء ماجد صبار عبيد55462722422044044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية حور العين للبناتاحيائيزهراء وهاب رزاق حسين55472722422044047

كلية العلوم/جامعة بابل592.0084.57اعدادية حور العين للبناتاحيائيزينب ايمن عبادي طعيمه55482722422044048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية حور العين للبناتاحيائيزينب عبد القادر رزاق شبيب55492722422044053

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية حور العين للبناتاحيائيزينب محمد علي عبد الحسن55502722422044056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية حور العين للبناتاحيائيزينب هادي فاضل عباس55512722422044057

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء507.0072.43اعدادية حور العين للبناتاحيائيزينه حامد غانم حسين55522722422044058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0079.43اعدادية حور العين للبناتاحيائيسكينه ذنون يونس خضر55532722422044059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537.0076.71اعدادية حور العين للبناتاحيائيصفا عباس حميد عبيس55542722422044065

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء531.0075.86اعدادية حور العين للبناتاحيائيعذراء جواد كاظم جعاز55552722422044068

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0074.14اعدادية حور العين للبناتاحيائيعذراء سالم حمود محمد55562722422044069

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل455.0065.00اعدادية حور العين للبناتاحيائيعذراء عطيه فليح حسين55572722422044070

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء531.0075.86اعدادية حور العين للبناتاحيائيعذراء مهند عزيز سعيد55582722422044072

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء469.0067.00اعدادية حور العين للبناتاحيائيغدير علي فضل عربي55592722422044073

كلية االثار/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية حور العين للبناتاحيائيفاطمه عامر احمد عباس55602722422044080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء529.0075.57اعدادية حور العين للبناتاحيائيكوثر احمد ملوح وجر55612722422044087

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل547.0078.14اعدادية حور العين للبناتاحيائيكوثر شاكر عكروك شعواط55622722422044089

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0094.86اعدادية حور العين للبناتاحيائيكوثر ناصر جليل عزيز55632722422044091

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل552.0078.86اعدادية حور العين للبناتاحيائيمريم كاظم حسين عكض55642722422044095

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية حور العين للبناتاحيائينبأ محسن كاظم جعاز55652722422044098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503.0071.86اعدادية حور العين للبناتاحيائينجالء ستار جبار عبد الحسين55662722422044099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء582.0083.14اعدادية حور العين للبناتاحيائينرجس حسين كامل حسين55672722422044102

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية646.0092.29اعدادية حور العين للبناتاحيائينور الزهراء لبيب صادق كاظم55682722422044105

كلية التربية األساسية/جامعة بابل525.0075.00اعدادية حور العين للبناتاحيائينور الهدى جبار خالوي صفر55692722422044106

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29اعدادية حور العين للبناتاحيائينور ستار جبار عبادي55702722422044109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء582.0083.14اعدادية حور العين للبناتاحيائينور عبود سرحان سلمان55712722422044111

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية حور العين للبناتاحيائيهبه محمد سرحان سلمان55722722422044114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء591.0084.43اعدادية حور العين للبناتاحيائيهدى عالء جيجان حاشوش55732722422044117

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم515.0073.57اعدادية السما للبناتاحيائياسماء وليد خالد حطاب55742722422045004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء471.0067.29اعدادية السما للبناتاحيائياالء صفاء نور محمد55752722422045005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0065.71اعدادية السما للبناتاحيائيايه علي غالب مصطفى يونس55762722422045013
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية السما للبناتاحيائيبتول حسن مهدي عبد55772722422045015

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية السما للبناتاحيائيبتول مقداد مهدي جواد55782722422045018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0068.43اعدادية السما للبناتاحيائيتبارك محمد كمر زغير55792722422045031

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء673.0096.14اعدادية السما للبناتاحيائيتقى عامر حسين حسن55802722422045035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية السما للبناتاحيائيتقى نعمه حسين ناجي55812722422045036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك574.0082.00اعدادية السما للبناتاحيائيجنات طلعت حسن حسين55822722422045038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر479.0068.43اعدادية السما للبناتاحيائيجنات محمد عطيه عبد55832722422045039

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء460.0065.71اعدادية السما للبناتاحيائيحوراء حسين طالب حميد55842722422045043

كلية االثار/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية السما للبناتاحيائيحوراء صباح هاشم نايف55852722422045045

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية السما للبناتاحيائيحوراء عباس احمد محمد55862722422045047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية السما للبناتاحيائيحوراء كريم عبد االمير عبد الحسين55872722422045048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء560.0080.00اعدادية السما للبناتاحيائيدانيه سامر عباس حسن55882722422045050

كلية الزراعة/جامعة كربالء529.0075.57اعدادية السما للبناتاحيائيرقيه حميد محمود داود55892722422045061

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء675.0096.43اعدادية السما للبناتاحيائيرقيه حيدر عادل حسين55902722422045062

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء670.0095.71اعدادية السما للبناتاحيائيرقيه زهير سعيد مجيد55912722422045063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء607.0086.71اعدادية السما للبناتاحيائيرقيه عدي سوادي احميد55922722422045065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0067.29اعدادية السما للبناتاحيائيرقيه نشات محمد علي عباس55932722422045069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية السما للبناتاحيائيزمزم علي محسن عبد الوهاب55942722422045072

كلية الزراعة/جامعة الكوفة421.0060.14اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء بهجت عباس قلندر55952722422045075

كلية الطب/جامعة كربالء704.00100.57اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء حاتم هاشم رضا55962722422045076

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء649.0092.71اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء حسن حمزه محمد55972722422045077

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء حسن عدنان كاظم55982722422045078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568.0081.14اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء حيدر صاحب محسن55992722422045079

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء حيدر صاحب محسن56002722422045080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء514.0073.43اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الفتاح عبد الحميد56012722422045081

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى611.0087.29اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء سالم رضيوي علي56022722422045085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507.0072.43اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء سهيل كامل سلطان56032722422045086

كلية التمريض/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء صباح عبد الرضا عباس56042722422045087

كلية العلوم/جامعة كربالء605.0086.43اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء عادل حسين حسن56052722422045088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء536.0076.57اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء عايد كاظم سودي56062722422045089

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء علي حمد عبد الحسين56072722422045092

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء علي وزير محمد56082722422045094

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء فائز علي حسون56092722422045095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0069.29اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء مهدي صاحب عبد هللا56102722422045099

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء هيثم فاضل عبد الرضا56112722422045102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556.0079.43اعدادية السما للبناتاحيائيزينب احمد جاسم حسين56122722422045103

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14اعدادية السما للبناتاحيائيزينب حسين شهاب احمد56132722422045104

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0082.14اعدادية السما للبناتاحيائيزينب زهير بنيان صالح56142722422045108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0068.29اعدادية السما للبناتاحيائيساره زهير كاظم وهاب56152722422045116

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء446.0063.71اعدادية السما للبناتاحيائيساره فالح حسن علي56162722422045117

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية السما للبناتاحيائيسميه خضير مهدي محيسن56172722422045124
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كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية السما للبناتاحيائيشيرين حسن علي حسين56182722422045129

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43اعدادية السما للبناتاحيائيعذراء حسين حمود نصار56192722422045136

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540.0077.14اعدادية السما للبناتاحيائيعذراء حسين خلو حسين56202722422045137

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء639.0091.29اعدادية السما للبناتاحيائيعال فيصل سعد خضير56212722422045140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0068.29اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمه بهاء حسون عبود56222722422045145

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمه خلف حسن خلف56232722422045149

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء656.0093.71اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمه رافد جواد كاظم56242722422045152

كلية العلوم/جامعة كربالء615.0087.86اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمة عباس عبد الجبار ماشي56252722422045157

كلية العلوم/جامعة كربالء601.0085.86اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمه كاظم شاهين ضاري56262722422045160

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمه محمد تقي عبيد56272722422045163

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0077.57اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمه محمود حسين سربوت56282722422045165

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار681.0097.29اعدادية السما للبناتاحيائيفدك محمد عبد القادر احمد56292722422045167

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية السما للبناتاحيائيمريم عماد حمزه جياد56302722422045176

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية السما للبناتاحيائيمريم محمد علي اصغر يونس56312722422045181

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568.0081.14اعدادية السما للبناتاحيائيمالك حيدر عبد محمد56322722422045185

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية السما للبناتاحيائيمنى سعد توفيق مجيد56332722422045187

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء536.0076.57اعدادية السما للبناتاحيائيمنى عقيل اسماعيل سلمان56342722422045188

كلية التربية/جامعة الكوفة538.0076.86اعدادية السما للبناتاحيائينبأ احمد طالب سلمان56352722422045189

كلية العلوم/جامعة كربالء628.0089.71اعدادية السما للبناتاحيائينبا حسين جواد كاظم56362722422045191

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية السما للبناتاحيائينبا صفاء جابر عباس56372722422045192

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء463.0066.14اعدادية السما للبناتاحيائيندى احمد تركي حمزه56382722422045194

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء531.0075.86اعدادية السما للبناتاحيائينور احمد علي هاشم56392722422045200

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء589.0084.14اعدادية السما للبناتاحيائينور الهدى فاضل ثابت شبل56402722422045202

كلية الزراعة/جامعة كربالء457.0065.29اعدادية السما للبناتاحيائينور الهدى وسام جميل عباس56412722422045203

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0061.00اعدادية السما للبناتاحيائينور حامد عبد الكاظم حمزه56422722422045204

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية السما للبناتاحيائينور علي كاظم جاسم56432722422045208

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0091.00اعدادية السما للبناتاحيائيهبة هللا صدام جاسم محمد56442722422045213

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية السما للبناتاحيائيهبه صالح ساجت خدام56452722422045214

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء679.0097.00اعدادية السما للبناتاحيائيهبه صالح مهدي عبد السادة56462722422045215

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء541.0077.29اعدادية السما للبناتاحيائيهبه علي مجيد غدير56472722422045216

كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0062.43اعدادية السما للبناتاحيائيهدى حسين علي كاظم56482722422045217

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائياسماء انور ادريس محسن56492722422046009

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائياسماء عبد الكريم محمد جاسم56502722422046010

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائياطياب حامد حمزه عبيد56512722422046011

كلية العلوم/جامعة الكوفة644.0092.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيام البنين ضياء مجيد نهير56522722422046015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء658.0094.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيامنه مؤيد محمد عبد56532722422046016

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيانتظار عبد الساده راشد زايد56542722422046017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيانوار جاسم رمضان ماجد56552722422046019

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيايات فراس عبادي نجم56562722422046022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء573.0081.86اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيايات هيثم عبد الرضا سلهو56572722422046024

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيايمان وسام عبد علي عبد الحسين56582722422046026
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيبراء كاظم محيبس شحيت56592722422046029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيتبارك محمد عبد علي جاسم56602722422046036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء620.0088.57اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيتبارك نصير لطيف حميد56612722422046037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516.0073.71اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيجنات بدري ياس خضر56622722422046038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيجنات خالد تركي مزهر56632722422046039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيحوراء ابراهيم مالك محمد56642722422046041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيحوراء حاتم كريم نحل56652722422046043

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيحوراء عوف جسام محمد56662722422046046

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيحوراء منذر عاصي محمد56672722422046048

كلية القانون/جامعة كربالء662.0094.57اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيدعاء جواد كاظم جابر56682722422046050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيرباب خضير عبد هللا شمخي56692722422046056

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيرباب نجم عبد الزهره حمزه56702722422046057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء564.0080.57اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيرجاء رشيد عاجل عبد56712722422046058

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة621.0088.71اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيرقيه احمد حمزه يوسف56722722422046059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيرقيه عامر شعيوط مصحب56732722422046062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0067.14اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيرنا قاسم حيدر عريبش56742722422046067

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل567.0081.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزهراء علي جوده حاتم56752722422046072

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0085.57اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزهراء مجيد حسن هادي56762722422046079

كلية القانون/جامعة كربالء605.0086.43اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزهراء مخلص عبد االمير عبد الحميد56772722422046080

كلية التمريض/جامعة كربالء669.0095.57اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزهراء وسام عبد علي عبد الحسين56782722422046081

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزهور محمد عيسى كاظم56792722422046082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزينب حاكم جبار عبود56802722422046084

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الحسن جالب56812722422046085

كلية الزراعة/جامعة كربالء459.0065.57اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزينب زكي محمد كاظم56822722422046086

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.0092.86اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزينب علي جوده حاتم56832722422046093

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزينه ستار جابر حلواص56842722422046101

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء626.0089.43اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيساره باسم موسى يعقوب56852722422046102

كلية التمريض/جامعة كربالء686.0098.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيساره ريسان مكطوف كاطع56862722422046103

كلية العلوم/جامعة كربالء627.0089.57اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيساره علي عبد الحسين كاظم56872722422046104

كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيسجى حيدر علي حسين56882722422046106

كلية العلوم/جامعة كربالء625.0089.29اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيسكنه ريسان مكطوف كاطع56892722422046108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء598.0085.43اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيشاه زنان عبد الكريم احمد عبد هللا56902722422046110

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيصدى الزهراء محمد مدحت محمد56912722422046114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0060.29اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيصفا عبد الزهره مدلول عليوي56922722422046115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0068.29اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيعلياء حربي عواد دراج56932722422046122

كلية اللغات/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيفاطمه احمد عباس طوفان56942722422046123

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيفاطمه صاحب هاشم كاظم56952722422046131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0065.71اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيفاطمه مصعب طالب تالي56962722422046141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518.0074.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيفاطمه مضر هادي حسين56972722422046142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499.0071.29اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيفدك حيدر حسن حسين56982722422046144

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيكوثر جبار كريم عبد56992722422046145
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504.0072.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيكوثر عزيز عطيه كتاب57002722422046147

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيليلى اياد صاحب حداوي57012722422046149

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيمريم اسعد جلوب حريز57022722422046152

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيمريم سرحان جاسب جبار57032722422046154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0069.71اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيمريم صادق حسن حسين57042722422046155

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية493.0070.43اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيمالك معتز هاشم مزيد57052722422046160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينبا كريم رهيف موسى57062722422046165

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينبأ محمد جليل حسين57072722422046166

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء527.0075.29اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينرجس باسم عطيه عباس57082722422046169

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء504.0072.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينرجس عادل عبد الحسين عباس57092722422046170

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية497.0071.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينسمه عباس عليوي جمعه57102722422046171

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية570.0081.43اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينور الزهراء علي مكي محمود57112722422046173

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينور الهدى ضياء مجيد نهير57122722422046176

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينور عبد الستار جبار نعمه57132722422046184

كلية العلوم/جامعة االنبار562.0080.29اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيهدى محمود قاسم خضير57142722422046193

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيود علي سلمان مسعود57152722422046197

كلية العلوم/جامعة بابل597.0085.29ثانوية المدائن للبناتاحيائياحرار محمد عبد عبيس57162722422047002

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء547.0078.14ثانوية المدائن للبناتاحيائياسراء طالب حسن جاسم57172722422047005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل553.0079.00ثانوية المدائن للبناتاحيائياسراء علي سهيل نجم57182722422047006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية498.0071.14ثانوية المدائن للبناتاحيائياسماء جليل جاسم حديد57192722422047007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556.0079.43ثانوية المدائن للبناتاحيائيافراح حيدر عبد عبيس57202722422047008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل487.0069.57ثانوية المدائن للبناتاحيائيام البنين محمد خضير عبيد57212722422047010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء604.0086.29ثانوية المدائن للبناتاحيائيانوار هاني حسين كوكز57222722422047011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم617.0088.14ثانوية المدائن للبناتاحيائياوراق الورد محمد نوري مجيد57232722422047012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية المدائن للبناتاحيائيايمان منصور وحيد كاظم57242722422047016

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية المدائن للبناتاحيائيايه حسين محمد خليل57252722422047018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86ثانوية المدائن للبناتاحيائيايه هشام شهيد هاشم57262722422047020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل565.0080.71ثانوية المدائن للبناتاحيائيبتول عبد هللا محمد علي حسين57272722422047022

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية المدائن للبناتاحيائيبنين جابر حسين حسن57282722422047024

كلية التمريض/جامعة بابل666.0095.14ثانوية المدائن للبناتاحيائيبنين حازم حمدان محمد57292722422047025

كلية العلوم/جامعة كربالء613.0087.57ثانوية المدائن للبناتاحيائيبنين حسين محمد جاسم57302722422047027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل623.0089.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيتبارك رياض كشاش مرتضى57312722422047030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيتبارك علي لطيف كيطان57322722422047033

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء546.0078.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيتبارك محسن ابراهيم محسن57332722422047034

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية المدائن للبناتاحيائيتقوى ماهر راشد عبيد57342722422047036

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء565.0080.71ثانوية المدائن للبناتاحيائيتقى علي حسين حسن57352722422047038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء549.0078.43ثانوية المدائن للبناتاحيائيحوراء عبد الجبار خالد كشاش57362722422047043

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء580.0082.86ثانوية المدائن للبناتاحيائيحوراء غياث شاكر شبيب57372722422047044

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء640.0091.43ثانوية المدائن للبناتاحيائيحوراء مرتضى حسن علوان57382722422047045

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية المدائن للبناتاحيائيخديجة جاسم رضا عبد57392722422047046

كلية التربية األساسية/جامعة بابل552.0078.86ثانوية المدائن للبناتاحيائيخديجه علي حسين جاسم57402722422047047
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0087.57ثانوية المدائن للبناتاحيائيرباب فراس حسن داود57412722422047049

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29ثانوية المدائن للبناتاحيائيرسل خضير عبيس حمادي57422722422047051

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية572.0081.71ثانوية المدائن للبناتاحيائيرسل علي حليم عباس57432722422047052

كلية الطب/جامعة بابل704.00100.57ثانوية المدائن للبناتاحيائيرقيه حليم عبد الحسين جاسم57442722422047058

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86ثانوية المدائن للبناتاحيائيرقيه قيس عباس بصيله57452722422047063

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء546.0078.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيرقيه ميثم عبيد جواد57462722422047065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية المدائن للبناتاحيائيرقيه ناظم هاني عباس57472722422047066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523.0074.71ثانوية المدائن للبناتاحيائيرواء نصير عبد السالم اموري57482722422047071

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل577.0082.43ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء احمد حسين مهدي57492722422047074

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0083.14ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء جاسم علي دخيل57502722422047076

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء جرئ جواد كاظم57512722422047078

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء671.0095.86ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء حسن هادي بدر57522722422047079

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء حسين محمد حسن علي57532722422047080

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء503.0071.86ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء حليم زناد عبيس57542722422047081

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء حيدر حسن علي57552722422047083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء عالوي عطيه جياد57562722422047091

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد حريجه57572722422047092

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل652.0093.14ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء مجيد حميد جبار57582722422047094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء مصطفى عامر حبيب57592722422047096

كلية العلوم/جامعة بابل587.0083.86ثانوية المدائن للبناتاحيائيزينب طاهر عوده راضي57602722422047105

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيزينب عالوي شاكر لفته57612722422047107

كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86ثانوية المدائن للبناتاحيائيزينب علي هادي حمزه57622722422047109

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء631.0090.14ثانوية المدائن للبناتاحيائيزينب قاسم حمزه جاسم57632722422047110

كلية الطب/جامعة بابل705.00100.71ثانوية المدائن للبناتاحيائيزينب ماهل صخيل محمد حسين57642722422047111

كلية الطب/جامعة بابل702.00100.29ثانوية المدائن للبناتاحيائيزينه عقيل عباس محمد57652722422047114

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية المدائن للبناتاحيائيسجى غالب حسن جاسم57662722422047117

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0094.43ثانوية المدائن للبناتاحيائيضحى عباس ذياب عبد57672722422047127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0067.86ثانوية المدائن للبناتاحيائيضحى محمد جبر عبيد57682722422047128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568.0081.14ثانوية المدائن للبناتاحيائيعذراء سعد وناس حسين57692722422047130

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل658.0094.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيعال علي جاسم بعيوي57702722422047133

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية629.0089.86ثانوية المدائن للبناتاحيائيغدير علي عبد الكاظم محسن57712722422047136

كلية التربية األساسية/جامعة بابل523.0074.71ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه الزهراء احمد كاظم مجيد57722722422047143

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه امين عبد هللا حسن57732722422047145

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل613.0087.57ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه حسين محمد كريم57742722422047148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0070.71ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه حيدر جهاد حسين57752722422047149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء590.0084.29ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه صبيح كحيوش كزار57762722422047152

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء550.0078.57ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه عبد العالي كاظم خلخال57772722422047154

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0095.43ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه عماد صالح مهدي57782722422047156

كلية الطب/جامعة بابل705.00100.71ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه مسلم درويش حسين57792722422047158

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0099.14ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه مصطفى مهدي حسين57802722422047160

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية المدائن للبناتاحيائيفرقان طائف علي عبد الحسين57812722422047163
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء567.0081.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيلينا زهير نعمان كريم57822722422047165

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29ثانوية المدائن للبناتاحيائيماري حمزه مجيد ضايع57832722422047166

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.0097.57ثانوية المدائن للبناتاحيائيمريم حليم عبد الحسين جاسم57842722422047167

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيمريم سالم عباس شمخي57852722422047168

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل497.0071.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيمريم علي عبود كاظم57862722422047170

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية المدائن للبناتاحيائيمكارم رضا صاحب عيسى57872722422047172

كلية العلوم/جامعة بابل585.0083.57ثانوية المدائن للبناتاحيائيمالك رعد عبد زيد كاظم57882722422047173

كلية العلوم/جامعة كربالء631.0090.14ثانوية المدائن للبناتاحيائيمنى حميد نعمان حمد57892722422047175

كلية التمريض/جامعة بابل674.0096.29ثانوية المدائن للبناتاحيائيمياده فراس سامي داود57902722422047177

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية المدائن للبناتاحيائينبأ امجد جواد كاظم57912722422047180

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية المدائن للبناتاحيائينبأ كاظم عبد الخالق عبد الصمد57922722422047181

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية المدائن للبناتاحيائينبراس فاضل عبد الصاحب عباس57932722422047183

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء620.0088.57ثانوية المدائن للبناتاحيائينرجس محمد شاكر محيسن57942722422047184

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0099.14ثانوية المدائن للبناتاحيائينور الزهراء حيدر حامد حسين57952722422047185

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية563.0080.43ثانوية المدائن للبناتاحيائينور الهدى كاظم حسين مظلوم57962722422047187

كلية التمريض/جامعة كربالء666.0095.14ثانوية المدائن للبناتاحيائينور خضر نوري حسن57972722422047189

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل553.0079.00ثانوية المدائن للبناتاحيائينور فاضل حسين هادي57982722422047191

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية المدائن للبناتاحيائينور فالح نعمه علوان57992722422047192

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء666.0095.14ثانوية المدائن للبناتاحيائينور مالك عبيد حداوي58002722422047193

كلية الطب/جامعة بابل704.00100.57ثانوية المدائن للبناتاحيائينوره حامد عبد الشهيد جوده58012722422047197

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية المدائن للبناتاحيائيهاله مازن عبد عباس58022722422047199

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0079.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيهبه شاكر حمزه عبد58032722422047200

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29ثانوية المدائن للبناتاحيائيهبه نبيل عبد زيد عصواد58042722422047202

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية المدائن للبناتاحيائيهدى ادم حسين علوان58052722422047203

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية المدائن للبناتاحيائيهدى عباس جبار كريم58062722422047206

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء577.0082.43ثانوية المدائن للبناتاحيائيهدى محمد جواد حميد58072722422047209

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية المدائن للبناتاحيائيهدى محمد عبد زيد محمد58082722422047210

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم581.0083.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيهدى ميثاق هالل مجدي58092722422047211

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيآيات حمزة حسن جبر58102722422048001

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء564.0080.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيآيه احمد جسوم حمزه58112722422048003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيآيه حيدر مظلوم محمد58122722422048004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية518.0074.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيابتهال شاكر احمد علي58132722422048005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء579.0082.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائياسراء عباس عبد الحسين جابر58142722422048008

كلية العلوم/جامعة كربالء613.0087.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيام البنين ميثاق جواد كاظم58152722422048012

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء517.0073.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائيايات مازن محمد جابر58162722422048016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيايمان محمد جاسم عبد هللا58172722422048017

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء456.0065.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين أحمد كاظم محسن58182722422048023

كلية اآلداب/جامعة بابل530.0075.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين أسعد اسماعيل حسن58192722422048024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء613.0087.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين جبار عبد هللا حسين58202722422048025

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين زهير حسين علوان58212722422048028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء547.0078.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين علي كاظم ذياب58222722422048029
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين فؤاد عباس كاظم58232722422048030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0067.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين محمد عبد الجبار خليل58242722422048032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء622.0088.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائيتبارك علي حسين ناصر58252722422048036

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيتكتم عدنان معتوك علي58262722422048041

كلية االعالم/جامعة ذي قار460.0065.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيجنات صالح مهدي فاضل58272722422048042

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحوراء تركي طنيش جعيته58282722422048046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0078.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحوراء صالح مجهول متعب58292722422048051

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية661.0094.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحوراء عبد الستار عبد الهادي محمد حسن58302722422048052

كلية القانون/جامعة كربالء624.0089.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرسل احمد قاسم جاسم58312722422048059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0068.29اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرقيه ثامر حسين خطار58322722422048063

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرقيه زمان مالك عبد الباري58332722422048064

كلية الزراعة/جامعة كربالء459.0065.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرقيه مالك عباس رضا58342722422048068

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0063.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرواء أمجد جواد عيسى58352722422048073

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الحسين مجدي58362722422048075

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء481.0068.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء احمد عبد علي عبد58372722422048076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء567.0081.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء اياد حازم اهبيل58382722422048078

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء باسم محمد حنف58392722422048079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510.0072.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء تحسين سامي رشيد58402722422048081

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء حسن راضي داود58412722422048082

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء542.0077.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء رحيم حمزة وجر58422722422048086

كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء عمار عبد الحسين صالح58432722422048091

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة659.0094.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء عمار كاظم محسن58442722422048093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506.0072.29اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء قيس حمادي كامل58452722422048097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء ماجد مسعد حمدان58462722422048099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء محمد قاسم احمد58472722422048101

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء683.0097.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب اسعد جبار عبد الحسن58482722422048105

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب الحوراء محمد سلطان حنتوش58492722422048107

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب حسين ضياء محمد58502722422048108

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء498.0071.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب سامي عاشور خلف58512722422048110

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب عبد الحسن لفته جابر58522722422048112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء560.0080.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب عبد الصمد عبد داود58532722422048113

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء453.0064.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب عبد الكريم جواد كاظم58542722422048114

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل539.0077.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب عبد الكريم عباس لفته58552722422048115

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب عبير محمد حسن58562722422048118

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب علي كامل عنيد58572722422048121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء563.0080.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب علي لطيف جواد58582722422048122

كلية التمريض/جامعة كربالء675.0096.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب كاظم عبد الحر جاسم58592722422048124

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل555.0079.29اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب محمد مهدي عطيه58602722422048127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0066.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيساره فاهم محمد فرهود58612722422048134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء598.0085.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيساره محمد تركي عباس58622722422048135

كلية العلوم/جامعة كربالء610.0087.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائيسجى عادل كريم بخيت58632722422048139
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية467.0066.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيسعاد عباس علي حميد58642722422048141

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء680.0097.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائيسكينه تركي عطيه مخلف58652722422048142

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء597.0085.29اعدادية العقيلة للبناتاحيائيسكينه سعد حسن علي58662722422048143

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل563.0080.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيسمر حسين شالل عبود58672722422048146

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29اعدادية العقيلة للبناتاحيائيشهد ماجد رياح راجي58682722422048148

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء646.0092.29اعدادية العقيلة للبناتاحيائيعائشه حليو هالل رويح58692722422048150

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيعال محمد حسين عبد58702722422048154

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء448.0064.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد االمير علي58712722422048158

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه بشير كاظم ناصر58722722422048159

كلية العلوم/جامعة كربالء642.0091.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه ثائر عبد الزهره عطيه58732722422048160

كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه حيدر طعمه علوان58742722422048163

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه عالوي حسين مرزه58752722422048165

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل452.0064.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه لؤي عباس حسين58762722422048168

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء597.0085.29اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه هادي ثجيل عبد هللا58772722422048172

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء552.0078.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفرقان طالب كاظم عبد الحسين58782722422048175

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0064.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمروه سالم عيسى عطوان58792722422048180

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.0095.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمروه علي عبيد محمد58802722422048182

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمريم عدنان كريم سلطان58812722422048189

كلية الزراعة/جامعة كربالء449.0064.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمريم ليث عبد االمير محمود58822722422048191

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء629.0089.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمالك اسعد محمد طه حسن58832722422048192

كلية القانون/جامعة كربالء642.0091.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائينبأ حيدر خليل ابراهيم58842722422048194

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائينبأ فاضل عبد الحسين جاسم58852722422048195

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء545.0077.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائينبا كريم عبود علوان58862722422048196

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل514.0073.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيندوه مطر طشاش ضايف58872722422048197

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء455.0065.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور احمد جوده عباس58882722422048199

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور الفرقان ثائر عبد الزهره عطيه58892722422048200

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء498.0071.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور الهدى جواد كاظم عبد الرضا58902722422048201

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء591.0084.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور الهدى ماجد فرحان خضير58912722422048205

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء570.0081.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور جاسم حمزه عباس58922722422048207

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل568.0081.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهاجر عباس عبد الحسين جابر58932722422048214

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهبه حسن محيسن عمران58942722422048215

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهدى حيدر مهدي جدوع58952722422048220

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء653.0093.29اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهدى منادي غالي شطب58962722422048222

كلية العلوم/جامعة كربالء620.0088.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهدى وعد هللا محمد كريم58972722422048223

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهديل فوزي حسين سلمان58982722422048224

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهيام علي هاشم عبيد58992722422048226

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0067.57ثانوية األغاريد للبناتاحيائياخالص محمد عظيم جعفر59002722422049001

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0093.71ثانوية األغاريد للبناتاحيائيايناس وحيد علي حسين59012722422049004

كلية العلوم/جامعة كربالء605.0086.43ثانوية األغاريد للبناتاحيائيحوراء احمد عطيه عبيد59022722422049007

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0078.14ثانوية األغاريد للبناتاحيائيزهراء جاسب صاحب محمد59032722422049009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29ثانوية األغاريد للبناتاحيائيزينب علي حسين عيدان59042722422049016
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كلية الزراعة/جامعة كربالء449.0064.14ثانوية األغاريد للبناتاحيائيزينب علي عتول فرهود59052722422049017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل540.0077.14ثانوية األغاريد للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد خنياب59062722422049019

كلية العلوم/جامعة بابل587.0083.86ثانوية األغاريد للبناتاحيائيكوثر عقيل حسين سلطان59072722422049024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0070.71ثانوية األغاريد للبناتاحيائيمريم نصر موسى جعفر59082722422049025

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43ثانوية األغاريد للبناتاحيائينور الهدى عدنان موسى كاظم59092722422049030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503.0071.86ثانوية األغاريد للبناتاحيائينور صالح هادي عبيد59102722422049031

كلية العلوم/جامعة بابل594.0084.86ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائياسراء نغم هادي سعيد59112722422050006

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيامنة عماد غازي خضير59122722422050009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية540.0077.14ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيبنين جالب راضي داود59132722422050020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل461.0065.86ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيبنين معن غازي حسون59142722422050021

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيتقى علي كشاش مرتضى59152722422050026

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيحوراء اسعد علي حسن59162722422050028

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل628.0089.71ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيحوراء حامد علي حسين59172722422050029

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيحوراء محمد عطيه داود59182722422050031

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل559.0079.86ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيرقيه اديب حسن حسين59192722422050032

كلية العلوم/جامعة كربالء609.0087.00ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيرقيه حيدر كاظم جواد59202722422050034

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيرقيه علي عبد السجاد حسون59212722422050038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516.0073.71ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء امير جواد كاظم59222722422050043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل563.0080.43ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء عباس عناد كاظم59232722422050049

كلية الطب/جامعة بابل704.00100.57ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء عبدالحسين محمد بديري59242722422050050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510.0072.86ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء عقيل رسول حسن59252722422050051

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل568.0081.14ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء هويدي عبيس حسين59262722422050055

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل517.0073.86ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزينب ابراهيم مالك هادي59272722422050057

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزينب احسان محمد عبدالكريم59282722422050058

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية598.0085.43ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزينب ازهر صباح مهدي59292722422050060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء565.0080.71ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزينب عباس جابر محمد59302722422050065

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل596.0085.14ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيساره بسيم غالب جواد59312722422050069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل496.0070.86ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيساره غانم عليوي شنون59322722422050070

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0062.14ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيسحر صالح عبد المهدي كريم59332722422050071

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيصفا احمد عبدالهادي حسن59342722422050075

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل595.0085.00ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيصفا حسن هادي حسن59352722422050076

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل686.0098.00ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيصفا محمد عبدالرزاق رفيق59362722422050077

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0062.29ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيغدير علي جليل خليل59372722422050079

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء566.0080.86ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عادل مهدي علي59382722422050084

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة481.0068.71ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيفاطمة رسول مجيد موسى59392722422050091

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل564.0080.57ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيفاطمه سعيد رشيد مجيد59402722422050094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيفاطمه والء محمد علي حمد59412722422050099

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيقمر احمد فضل جاسم59422722422050101

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيكوثر عبدالكريم عليوي حسن59432722422050104

كلية العلوم/جامعة بابل594.0084.86ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمريم حسن طوير هادي59442722422050106

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء558.0079.71ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمريم حيدر كريم محمد حسن59452722422050107
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمريم عباس صحن عتوي59462722422050109

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمريم عماد حسن علي اكبر59472722422050110

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل458.0065.43ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمنان رضا مهدي محمد59482722422050114

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائينور الهدى دريد نوري عداي59492722422050121

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيهبه نشأت عبد الزهره نعمان59502722422050127

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء503.0071.86ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيهدى علي حسين عبد علي59512722422050129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء566.0080.86ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيهدى هادي خلف هاشم59522722422050130

كلية التمريض/جامعة كربالء675.0096.43ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيأخالص هاشم شندل فرحان59532722422052001

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء613.0087.57ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائياشواق مشتاق فاضل عبد الحسين59542722422052007

كلية طب االسنان/جامعة كربالء695.0099.29ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيبتول باسم عبد السميع جاسم59552722422052014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0070.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيبتول حسن هادي حمزه59562722422052015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل649.0092.71ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيبتول كاظم محمد علي خضير59572722422052016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيتبارك مشتاق طالب عبد59582722422052022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيحال حيدر عبد زيد حريجه59592722422052024

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيحنين جبار علي بريهي59602722422052026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء545.0077.86ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيحنين خضير عبيس عبد األمير59612722422052028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0069.57ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيحنين محمد علي صاحب59622722422052029

كلية العلوم/جامعة ديالى563.0080.43ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيحوراء حكيم عادل مجدي59632722422052031

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيحوراء عماد عبد الخضر فالح59642722422052034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء556.0079.43ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيرانيا فاضل عباس أبوشنه59652722422052037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيرشا حسن عبد محمد59662722422052038

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية590.0084.29ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيرقيه رحمان كاظم حاتم59672722422052039

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0076.71ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيرقيه علي عمران عباس59682722422052040

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيرقيه منير جواد كاظم59692722422052041

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيرقيه مهند تكليف سعد59702722422052042

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء649.0092.71ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيروى حسن مرزه حمزه59712722422052043

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء حسين علي هاشم59722722422052049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء رائد إبراهيم عبد الكاظم59732722422052050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء رفعت كاظم توفيق59742722422052052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل599.0085.57ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء عامر كريم قند59752722422052053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء541.0077.29ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء عبادي عبد الكاظم حسين59762722422052054

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل651.0093.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء عباس فاضل حسين59772722422052055

كلية العلوم/جامعة كربالء629.0089.86ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء عقيل كاطع جهاد59782722422052058

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء649.0092.71ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء محمد موسى حسن59792722422052064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزينب حيدر سعدون عبدون59802722422052066

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزينب كاظم مجيد عباس59812722422052073

كلية العلوم/جامعة بابل599.0085.57ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزينب ماضي حسين علي59822722422052074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل509.0072.71ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيسليل عبد الحسن عبد عون هادي59832722422052079

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيشهد سعد فاضل جواد59842722422052087

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيشهد عصام حمزه جاسم59852722422052089

كلية العلوم/جامعة كربالء603.0086.14ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيشهد عمار عبد الكاظم عبد59862722422052091
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قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية547.0078.14ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيطيبه عدنان كاظم حاتم59872722422052095

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيظفر سجاد رزاق عبد الحسن59882722422052096

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية614.0087.71ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيعبير كاظم كريدي عبد السادة59892722422052097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0068.14ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيعذراء عدنان حسين عوده59902722422052098

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيغدير عطيه عبد الحسين فارس59912722422052100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيفاطمه احمد سعيد محمد59922722422052102

كلية العلوم/جامعة بابل632.0090.29ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيفاطمه جعفر سوادي شنيار59932722422052104

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيفاطمه حيدر محي عبود59942722422052105

كلية الزراعة/جامعة كربالء467.0066.71ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيفاطمه سعدي هادي حمزه59952722422052107

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء503.0071.86ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيفاطمه عامر علي رحيم59962722422052108

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيفاطمه كاظم عبد لفته59972722422052110

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيمريم حكيم محمد صالح59982722422052115

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيمريم صافي ناجح بيدي59992722422052116

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0076.71ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيميسره عامر مجيد شريف60002722422052120

كلية الصيدلة/جامعة بابل691.0098.71ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائينور الزهراء احمد فاضل هادي60012722422052122

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائينور الهدى سالم شناوه عمير60022722422052124

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية637.0091.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائينور الهدى وليد صبحي عباس60032722422052126

كلية التمريض/جامعة بابل669.0095.57ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائينور حيدر إسماعيل خليل60042722422052127

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائينور محمد عبد الرضا علي60052722422052129

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائينور محمود تركي هادي60062722422052131

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيهاله حسين علي مهدي60072722422052133

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيياسمين عالء كريم مرزه60082722422052138

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائييسر فرحان عبد محمد60092722422052139

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية البستان للبناتاحيائيانتصار هادي ساير عباس60102722422053001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14ثانوية البستان للبناتاحيائيايات فايق خضر اسعود60112722422053002

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية البستان للبناتاحيائيبشرى محسن راجي نادوس60122722422053003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية البستان للبناتاحيائيبنين عباس بدر نادوس60132722422053004

كلية العلوم/جامعة كربالء624.0089.14ثانوية البستان للبناتاحيائيرقيه ناظم عيسى صادق60142722422053005

كلية العلوم/جامعة كربالء612.0087.43ثانوية البستان للبناتاحيائيرقية محمد عزيز ساير60152722422053006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية البستان للبناتاحيائيسكينه عبد الحليم كاظم ثامر60162722422053011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0069.71ثانوية البستان للبناتاحيائيعال تميم عبد الحسن يعقوب60172722422053013

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار420.0060.00ثانوية البستان للبناتاحيائيفاطمه جبار مصطفى حسن60182722422053015

كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائياسراء عبد المنعم شاكر هادي60192722422054007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء549.0078.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائياسراء فالح حسن حمد60202722422054008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء664.0094.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائياسماء محمد نشمي عبيد60212722422054010

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية486.0069.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائياسيل جفات رضا حمدان60222722422054011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء638.0091.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائياطياف رسول مزهر حسن60232722422054013

كلية العلوم/جامعة كربالء626.0089.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيانوار حسن جليل عبد الرزاق60242722422054021

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيايات حسين محمود جهادي60252722422054023

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.0092.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائيايالف خالد فاهم شالكه60262722422054027

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0094.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيايه مهند سليم توفيق60272722422054031

189 من 147صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كربالء 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0062.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيايه وسام سامي فاضل60282722422054032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء577.0082.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيبتول عقيل عيسى شوجه60292722422054034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائيبتول مؤيد جواد كاظم60302722422054035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيبنين احمد عبد الساده برهان60312722422054039

كلية الزراعة/جامعة كربالء463.0066.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيبنين جاسم جحش ابوشنه60322722422054040

كلية العلوم/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيبنين حيدر عطا هللا جواد60332722422054042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية568.0081.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيبنين عزيز عباس جهادي60342722422054046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526.0075.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتبارك احمد هادي عبد60352722422054051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء541.0077.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتبارك احمد هاشم زكي60362722422054052

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل592.0084.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتبارك باسم رزاق نعمه60372722422054053

كلية العلوم/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتبارك كاظم حمزه صكب60382722422054056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء534.0076.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتقى رافد حسين صحن60392722422054059

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتقى علي رحمن عبد الكريم60402722422054061

كلية العلوم/جامعة كربالء636.0090.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتماضر احسان سعيد حمودي60412722422054063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء604.0086.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيجنات حازم عبيد باجي60422722422054064

كلية العلوم/جامعة كربالء632.0090.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحوراء عبد الواحد خلف حسن60432722422054075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0069.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحوراء عماد عبد الحسن خنياب60442722422054077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء522.0074.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحوراء كاظم موسى مهدي60452722422054079

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة513.0073.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحوراء محمد فاضل علي60462722422054081

كلية الزراعة/جامعة كربالء511.0073.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيخديجه حميد بهاء عبد ربه60472722422054084

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء462.0066.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرؤى علي فرحان كاظم60482722422054088

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرباب حسن علوان جوده60492722422054090

كلية العلوم/جامعة كربالء628.0089.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرباب عصام جبار اسد60502722422054091

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية677.0096.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرسل بسام عبد الحسن محمد60512722422054093

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرفل احمد عباس صحن60522722422054099

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرفل عاصم عبادي شليف60532722422054100

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه اسعد الزم رحيم60542722422054103

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية477.0068.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه اياد عبود حسين60552722422054104

كلية القانون/جامعة كربالء620.0088.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه جبار خضير جبر60562722422054105

كلية التمريض/جامعة كربالء671.0095.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه حيدر رضا فخري60572722422054107

كلية طب االسنان/جامعة كربالء695.0099.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه رائد كريم عبود60582722422054108

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء529.0075.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه عباس كاظم حسين60592722422054111

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه عبد الحسن كاظم حمزه60602722422054112

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه عبد الكاظم عطيه عطب60612722422054113

كلية التمريض/جامعة كربالء665.0095.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه عقيل نعمه عبد60622722422054114

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه غانم شالكه عباس60632722422054116

كلية العلوم/جامعة كربالء601.0085.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه مازن حسن هاشم60642722422054117

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه مقداد عداي قاسم60652722422054119

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء617.0088.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه هشام طالب صاحب60662722422054120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء576.0082.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه وسام عبد العظيم نجم60672722422054121

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0063.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه وليد حميد مهدي60682722422054122
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كلية الزراعة/جامعة كربالء508.0072.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيروان عادل شبر صاحب60692722422054125

كلية االعالم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيروان علي حسين عبد هللا60702722422054126

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية630.0090.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء احمد جواد كاظم60712722422054128

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء632.0090.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء احمد سالم بديد60722722422054129

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء باسم عزيز شمران60732722422054133

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء بهلول جابر عبد هللا60742722422054134

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء حسن رضا عبد الزهره60752722422054137

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء651.0093.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء حيدر عاشور جياد60762722422054142

كلية العلوم/جامعة كربالء610.0087.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد كماش60772722422054143

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء خضير عباس حسن60782722422054144

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء669.0095.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء رياض عبد الواحد موسى60792722422054145

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء سالم حميد احمد60802722422054146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء596.0085.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي كيطان60812722422054149

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء ضياء عبد علي حسون60822722422054151

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء عباس رحيم حاتم60832722422054154

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط523.0074.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء عبد االمير خضير عباس60842722422054155

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء552.0078.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء عبد االمير عوده اسماعيل60852722422054156

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء عبد الحكيم جعفر عذاب60862722422054157

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل568.0081.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء علي حسين حسن60872722422054164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء فاضل شاكر جاسم60882722422054169

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء498.0071.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء كاظم محمد علي كاظم60892722422054172

كلية الزراعة/جامعة كربالء448.0064.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء محمد احمد كريم60902722422054176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء مصطفى جواد كاظم60912722422054178

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء ناظم سوادي كاظم60922722422054179

كلية الزراعة/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب احمد عبد داود60932722422054181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب احمد مهجر داغر60942722422054182

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية615.0087.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب باسم عبد الصاحب مرزوق60952722422054183

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب جاسم حمزه لفته60962722422054184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء528.0075.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب جبار تالي محمد60972722422054185

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0086.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب حيدر عاشور جياد60982722422054187

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0091.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب رحيم سلطان فنجان60992722422054189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0070.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب عطيه عبد الرضا مزهر61002722422054192

كلية العلوم/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب علي موسى محمد61012722422054195

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.0097.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب عمار جابر عبود61022722422054196

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب فيصل ذياب خلخال61032722422054197

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية525.0075.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب قديم حميد عفلوك61042722422054198

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء648.0092.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب كاظم مسلم مرزه61052722422054199

كلية الزراعة/جامعة كربالء460.0065.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب محمد حسين صالح61062722422054201

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب موفق علي سلمان61072722422054203

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب هاني عبد محمد61082722422054205

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء562.0080.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيساره عباس عبد علي عبد الزهره61092722422054208
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيساره عبد هللا امانه صافي61102722422054209

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552.0078.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائيساره فالح حسن حسون61112722422054210

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيسجى سالم ابوسويطه عبود61122722422054212

كلية العلوم/جامعة كربالء642.0091.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيصفا احمد ساجت متعب61132722422054222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0068.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيصفا حسين فاضل عمران61142722422054223

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيصفا عبد الكريم بهاز كزار61152722422054224

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء576.0082.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيصفاء علي عبد داخل61162722422054225

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار549.0078.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيضحى احسان عريبي يعقوب61172722422054226

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء633.0090.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيطاهره نهاد عباس كريم61182722422054227

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء450.0064.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيعذراء ثامر شبالوي علي61192722422054229

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيعذراء رياض عبد الواحد موسى61202722422054230

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0094.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيغاده رائد نايف عبيد61212722422054231

كلية اللغات/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيغدير رضا عبد الحسن هادي61222722422054233

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمة عباس محمد علي شريف61232722422054237

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء661.0094.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه احمد شاكر عبد61242722422054240

كلية الزراعة/جامعة كربالء448.0064.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه احمد محمد علي محسن61252722422054241

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء كريم عبد زيد ناجي61262722422054242

كلية العلوم/جامعة كربالء635.0090.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه باسم بخيت عباس61272722422054244

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية574.0082.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه باسم عبد الحسين بدر61282722422054245

كلية العلوم/جامعة كربالء607.0086.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه جعفر مجيد هادي61292722422054246

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.0094.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه جمال محسن حسين61302722422054247

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء644.0092.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه حازم محمد صاحب61312722422054249

كلية طب االسنان/جامعة كربالء695.0099.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه حسن جابر هالل61322722422054250

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه رضا عبد االمير رضا61332722422054254

كلية العلوم/جامعة الكوفة653.0093.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه سالم سويدان ادهيدي61342722422054255

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0094.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه صالح كاظم محمد61352722422054258

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء573.0081.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه ضياء عباس خضير61362722422054259

كلية العلوم/جامعة كربالء607.0086.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه عبد الستار عامد مكطوف61372722422054262

كلية الزراعة/جامعة كربالء468.0066.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه مؤيد احمد محمد علي61382722422054270

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0079.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه محمد رضا مهدي61392722422054274

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه هاشم محسن قاسم61402722422054279

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء646.0092.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه وسام عبد العظيم نجم61412722422054280

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه ياسر جوده ياسر61422722422054281

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفدك الزهراء عدنان اسماعيل ناجي61432722422054283

كلية العلوم/جامعة كربالء619.0088.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفرح ظهير سالم نعيم61442722422054284

كلية التمريض/جامعة كربالء669.0095.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفرح فرحان عويز كعيد61452722422054285

كلية التربية األساسية/جامعة بابل523.0074.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيكافي كاظم عيسى عيدان61462722422054289

كلية العلوم/جامعة كربالء624.0089.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيكوثر ارحيم جبار عطيه61472722422054290

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0093.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيكوثر مؤيد جاسم محمد61482722422054294

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء620.0088.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيكوثر ميثم عبد الحر نصيف61492722422054297

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيكوثر وحيد شكبان سلطان61502722422054298
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كلية العلوم/جامعة كربالء649.0092.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمروه احمد ساجت متعب61512722422054300

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513.0073.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمروه حازم حسين هلول61522722422054301

كلية الطب/جامعة كربالء703.00100.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم اياد محمد كاظم61532722422054303

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0067.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم جمال كرار محمد61542722422054304

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم حميد كاصد جريح61552722422054307

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين675.0096.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم عبد االمير عبد الرزاق عبود61562722422054309

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم عمر عصام عبد الوهاب61572722422054312

كلية العلوم/جامعة كربالء629.0089.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم فالح حسن احمد61582722422054313

كلية العلوم/جامعة كربالء602.0086.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم مهدي صالح عباس61592722422054315

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم ناظم محمد محمود61602722422054316

كلية التمريض/جامعة كربالء677.0096.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمالك باسم نور الدين مرتضى61612722422054317

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0062.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمالك شاكر جدوع جاسم61622722422054318

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمنى صخين مجول رشيد61632722422054322

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية الثقافة للبناتاحيائينبأ عادل عباس عبد61642722422054323

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائينرجس احمد حسن حبيب61652722422054326

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائينرجس منتظر قاسم هاشم61662722422054332

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء539.0077.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائينرجس هادي عليوي ناصر61672722422054334

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل573.0081.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائينريمان ستار جبار ابراهيم61682722422054335

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0080.57اعدادية الثقافة للبناتاحيائينسرين عبد الواحد خلف حسين61692722422054336

كلية العلوم/جامعة كربالء639.0091.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائينسرين مقدام عبيد جحيل61702722422054337

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء601.0085.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائينور الهدى حسن عبيد صايغ61712722422054341

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائينور الهدى علي حاتم بديد61722722422054345

كلية العلوم/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية الثقافة للبناتاحيائينور الهدى نعمه عبد الزهره مسرهد61732722422054349

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0062.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائينور جاسم محمد شريف61742722422054350

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل562.0080.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائينور حيدر طاهر علوان61752722422054351

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الثقافة للبناتاحيائيهبه حيدر سامي عبود61762722422054358

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية الثقافة للبناتاحيائيهدى جبار مطر عرب61772722422054360

كلية طب االسنان/جامعة كربالء695.0099.29اعدادية الثقافة للبناتاحيائيورده خضير عبد االمير خضير61782722422054365

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0081.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيابرار عبد الحسن كرباك مهنا61792722422055003

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.0095.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيأستبرق رزاق طرخان عبد الكاظم61802722422055005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء571.0081.57اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيانوار مرتضى عبد الرزاق الزم61812722422055010

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيأيات عالء نصار عبد الحسين61822722422055011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيايات مجيد حميد غضيب61832722422055014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيايه احمد حسين محمد61842722422055016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيبفرين حازم محمد قاسم61852722422055022

كلية التمريض/جامعة كربالء673.0096.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيبلسم حميد جاسم محمد61862722422055023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء613.0087.57اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيبنت الهدى احمد جواد كاظم61872722422055024

كلية الزراعة/جامعة كربالء423.0060.43اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيتبارك جبار عبيد كاظم61882722422055029

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار579.0082.71اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيتقى عبد االمير كاظم عيسى61892722422055036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء598.0085.43اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيحوراء احمد عوده كاظم61902722422055039

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار549.0078.43اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيحوراء عمر علي عباس61912722422055045
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيديار تحسين بدهي عبود61922722422055047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0069.43اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيرباب حسين كنين خضير61932722422055048

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيرغد عبد األمير حبيب رحيم61942722422055058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيرغد واثق خالد كاظم61952722422055059

كلية العلوم/جامعة كربالء638.0091.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيروان نبيل صبري عبيد61962722422055071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484.0069.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء إبراهيم حسين محيميد61972722422055072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء598.0085.43اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم عباس61982722422055073

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء برزان عويد فضيل61992722422055074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية503.0071.86اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد علي62002722422055076

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء640.0091.43اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء جعفر عبد هللا شناوه62012722422055077

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء خالد نعمه جواد62022722422055081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء علي محمد عبد علي62032722422055091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0067.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء قاسم حسين اسماعيل62042722422055094

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء كريم كامل عباس62052722422055096

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء محمد مهدي جاسم62062722422055100

كلية العلوم/جامعة كربالء601.0085.86اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء محمد مهدي صالح62072722422055101

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل562.0080.29اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء محمد هاشم سدخان62082722422055102

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى589.0084.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء مصطفى باقر محمد62092722422055103

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0091.57اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب احمد حسن كاظم62102722422055105

كلية التمريض/جامعة كربالء666.0095.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب امجد قاسم جعفر62112722422055108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء592.0084.57اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب حسن محمد مراد62122722422055109

كلية العلوم/جامعة كربالء646.0092.29اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب حسنين احمد حسن62132722422055110

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب خضير عباس محمد62142722422055112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0080.57اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب عبد مسلم محمد62152722422055116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء615.0087.86اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب كاظم حسن علوان62162722422055120

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0061.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب محمد جاسم حبيب62172722422055121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء596.0085.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب مهدي حمزه ذياب62182722422055123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء602.0086.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب موسى شبر عيسى62192722422055124

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيساره عبد الرضا لفته عبود62202722422055128

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة547.0078.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيساره نشأت حسن فليح62212722422055130

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.0093.57اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيسرور حسين هادي هاشم62222722422055136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517.0073.86اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيسرى مصطفى خميس حرز62232722422055139

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء477.0068.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيسلوى حارث خالد حسين62242722422055140

كلية العلوم/جامعة كربالء620.0088.57اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيسما جالل احمد حمود62252722422055141

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيسمية قاسم محمد شريف62262722422055142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيسميه عباس واشي ركين62272722422055143

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى595.0085.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيشمس اياد محمد عبد62282722422055146

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيشهد عصام كامل جدوع62292722422055153

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيشهد مرتضى هشام محمد62302722422055156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء599.0085.57اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيشهد مهدي عبد الهادي صالح62312722422055157

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيضي صالح مهدي دوخي62322722422055160
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء577.0082.43اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيعذراء جليل عبد الكاظم جابر62332722422055162

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيعلياء حيدر حسين عبد62342722422055166

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء541.0077.29اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه باسم ابراهيم عبادي62352722422055175

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء616.0088.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه حسنين احمد عبد الجبار62362722422055178

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى589.0084.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه حيدر خضير جوان62372722422055181

كلية العلوم/جامعة بابل619.0088.43اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه عادل عزيز جبير62382722422055183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه علي كاظم حسين62392722422055189

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه علي كامل صادق62402722422055190

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه قاسم شنان راضي62412722422055191

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة617.0088.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه ماجد حميد حسين62422722422055193

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم عباس62432722422055196

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء592.0084.57اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفيحاء عبد الكريم عزيز علق62442722422055198

كلية العلوم/جامعة بابل589.0084.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيلقاء رعد علي ترف62452722422055199

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل557.0079.57اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيلينا ضرغام سالم عباس62462722422055200

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم احمد نعمه عبد االمير62472722422055204

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم عماد فاضل عباس62482722422055215

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء633.0090.43اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم قاسم اسود حاتم62492722422055219

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم مصطفى جواد كاظم62502722422055222

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم نبيل جبار ابو شنه62512722422055223

كلية العلوم/جامعة كربالء602.0086.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم هادي عبد هللا طالب62522722422055224

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء680.0097.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيملوك عبد العباس حسين علي62532722422055229

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511.0073.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمنار عبد هللا رجى عيدان62542722422055230

كلية التمريض/جامعة كربالء682.0097.43اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمنيره محمد راهي سعدون62552722422055231

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيميس نعيم عبد الزهره كاظم62562722422055233

كلية الزراعة/جامعة كربالء490.0070.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينبأ حسين علوان عباس62572722422055235

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء468.0066.86اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينبأ فاضل عباس مطير62582722422055237

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينداء محمد كاظم حسن62592722422055240

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية642.0091.71اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيندى ازهر مظهر اسماعيل62602722422055241

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء564.0080.57اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينرجس فائز عبد الجبار عبد62612722422055243

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية505.0072.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينرجس نعيم حميد علي62622722422055245

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء450.0064.29اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينور الزهراء ستار جبار علي62632722422055246

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل541.0077.29اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينور الزهراء علي محمد حسن محمد علي62642722422055247

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء633.0090.43اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينور الهدى سلمان عبد الرضا حسين62652722422055250

كلية العلوم/جامعة كربالء604.0086.29اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينور باسم طالب عبد62662722422055251

كلية الطب/جامعة كربالء701.00100.14اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينور جاسم حمزه علي62672722422055252

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء444.0063.43اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينور حيدر احمد رشيد62682722422055253

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينورهان سعد نذير صبح62692722422055262

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيهبه حسن عبد الهادي حسين62702722422055265

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء468.0066.86اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيهبه علي محمد خادم62712722422055266

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيياسمين حيدر كاظم علوان62722722422055268

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء586.0083.71اعدادية االمامة للبناتاحيائيآيه حيدر يونس سعد62732722422056011
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كلية العلوم/جامعة كربالء609.0087.00اعدادية االمامة للبناتاحيائيبتول ابراهيم حسن راضي62742722422056012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية االمامة للبناتاحيائيبنين احمد قيس مجلي62752722422056017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية االمامة للبناتاحيائيبنين راهي مهيدي ذياب62762722422056019

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل593.0084.71اعدادية االمامة للبناتاحيائيبنين عباس صالح عباس62772722422056021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية االمامة للبناتاحيائيبنين عباس محمد حسين ماضي62782722422056022

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية االمامة للبناتاحيائيتبارك طالب غدير رومي62792722422056025

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0094.57اعدادية االمامة للبناتاحيائيتبارك عباس محمد حسين ماضي62802722422056027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية االمامة للبناتاحيائيحوراء ثامر جالب عبد الزهره62812722422056031

كلية اآلداب/جامعة بابل520.0074.29اعدادية االمامة للبناتاحيائيحوراء زهير عبد االمير ردام62822722422056032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية االمامة للبناتاحيائيحوراء عادل ملوح قبطان62832722422056034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية االمامة للبناتاحيائيحوراء عباس ياسين خضير62842722422056035

كلية الزراعة/جامعة كربالء459.0065.57اعدادية االمامة للبناتاحيائيختام عليوي كاطع كاني62852722422056039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0069.43اعدادية االمامة للبناتاحيائيدعاء مسعد داخل شبيب62862722422056042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية االمامة للبناتاحيائيرانيا محمد مجيد مهدي62872722422056045

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك478.0068.29اعدادية االمامة للبناتاحيائيرباب احمد حسين زعيري62882722422056046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71اعدادية االمامة للبناتاحيائيرسل احمد عبد الكاظم محمد62892722422056048

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية610.0087.14اعدادية االمامة للبناتاحيائيرقيه جعفر عباس ذرب62902722422056049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية االمامة للبناتاحيائيرقيه جليل عباس شاني62912722422056050

كلية االثار/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية االمامة للبناتاحيائيرقيه عادل داخل عبد االمير62922722422056052

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى623.0089.00اعدادية االمامة للبناتاحيائيرقيه محمد يعقوب يوسف62932722422056055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية االمامة للبناتاحيائيرنا قاسم محمد عبد62942722422056056

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية االمامة للبناتاحيائيزهراء جهاد جواد جدوع62952722422056061

كلية الزراعة/جامعة كربالء453.0064.71اعدادية االمامة للبناتاحيائيزهراء ظاهر حبيب مسرهد62962722422056066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482.0068.86اعدادية االمامة للبناتاحيائيزهراء عدنان صالح مهدي62972722422056070

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء623.0089.00اعدادية االمامة للبناتاحيائيزهراء مجيد حميد عبيس62982722422056072

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل570.0081.43اعدادية االمامة للبناتاحيائيزهراء محمد وحيد بريهي62992722422056073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية555.0079.29اعدادية االمامة للبناتاحيائيزينب حسن عبد االمير داخل63002722422056081

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00اعدادية االمامة للبناتاحيائيزينب علي جفات جبار63012722422056086

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية االمامة للبناتاحيائيساره احمد عزيز اسماعيل63022722422056095

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء640.0091.43اعدادية االمامة للبناتاحيائيساره سعد كريم محمد63032722422056096

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء520.0074.29اعدادية االمامة للبناتاحيائيشهالء احمد عبد الحسن جاهل63042722422056101

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية االمامة للبناتاحيائيضحى جاسم محمد سلمان63052722422056102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية االمامة للبناتاحيائيعبير حسن عبد االمير عيدان63062722422056105

كلية العلوم/جامعة كربالء618.0088.29اعدادية االمامة للبناتاحيائيغدير صالح جاسم محمد63072722422056109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0071.00اعدادية االمامة للبناتاحيائيغدير قاسم عبد طاهر عواد63082722422056110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0068.57اعدادية االمامة للبناتاحيائيفاطمة صباح جالل مسرهد63092722422056114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء599.0085.57اعدادية االمامة للبناتاحيائيفاطمة فيصل عظيم بهاض63102722422056119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء524.0074.86اعدادية االمامة للبناتاحيائيفاطمة كريم يوسف محمد63112722422056122

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء456.0065.14اعدادية االمامة للبناتاحيائيكوثر احمد جاسم محمد علي63122722422056126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية االمامة للبناتاحيائيكوثر خالد علي عبادي63132722422056129

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية االمامة للبناتاحيائينبأ ماجد حميد محمد63142722422056139
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التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية االمامة للبناتاحيائينور الهدى باسم حميد كاظم63152722422056142

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء478.0068.29اعدادية االمامة للبناتاحيائينور الهدى جليل عواد عبد63162722422056143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء519.0074.14اعدادية االمامة للبناتاحيائينور الهدى صالح مجهول جلوب63172722422056144

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل557.0079.57اعدادية االمامة للبناتاحيائينور ميثاق عبد الزهره جمعه63182722422056151

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0072.00اعدادية االمامة للبناتاحيائينورس تركي عطيه عبد63192722422056153

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0094.57اعدادية االمامة للبناتاحيائينونه علي حسين راضي63202722422056154

كلية الزراعة/جامعة كربالء438.0062.57اعدادية االمامة للبناتاحيائيهبه هللا عادل بردان ناهي63212722422056155

كلية العلوم/جامعة كربالء619.0088.43اعدادية االمامة للبناتاحيائيوالء فالح قيطان حسين63222722422056163

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0079.14ثانوية الكنوز االهلية للبناتاحيائيفاطمه رزاق ياسر مطهر63232722424002009

كلية الزراعة/جامعة كربالء421.0060.14ثانوية الكنوز االهلية للبناتاحيائيهبه عامر سالم داوود63242722424002013

كلية العلوم/جامعة كربالء639.0091.29ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائياسراء حمودي راجوج حمود63252722424003001

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء575.0082.14ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيافياء احمد هاشم احمد63262722424003002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء599.0085.57ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيبسملة هاشم سلمان عبد هللا63272722424003004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء457.0065.29ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيبنين جواد حسن منشد63282722424003006

كلية العلوم/جامعة كربالء619.0088.43ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيشهد نزار مهول هادي63292722424003014

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء683.0097.57ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيضحى محمد ثامر كاظم63302722424003016

كلية التمريض/جامعة تلعفر643.0091.86ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيفاطمه جدوع كظوم صالح63312722424003018

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء474.0067.71ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيفاطمه جواد محمد ابو جواد63322722424003019

كلية التمريض/جامعة كربالء668.0095.43ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسن عبيد رسول63332722424003020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيمرام ستار مالك وثيج63342722424003023

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيمريم احمد حسين علوان63352722424003024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيمريم مهدي جاسم محمد علي63362722424003025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0075.57ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائينبأ راجح مراد عمران63372722424003026

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء695.0099.29ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائينور البتول حسين كريم علي63382722424003028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء612.0087.43ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائينور الشمس عبد الوهاب عبد الجبار هويدي63392722424003029

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيهبه احمد عبيد حمد63402722424003031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيايه يوسف عبد الحسن تالي63412722424004003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0067.57االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيدعاء مطر خميس مهدي63422722424004012

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيرقيه ثائر جواد مهدي63432722424004013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيرقيه رعد كاظم طراد63442722424004014

كلية الزراعة/جامعة كربالء466.0066.57االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيزهراء صباح علي كاظم63452722424004019

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء549.0078.43االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيزينب حامد حسن عباس63462722424004023

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيزينب سعد عطيه حرز63472722424004024

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء472.0067.43االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيزينب علي رشيد مجيد63482722424004025

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيسجى عامر موسى لهد63492722424004028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0068.71االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيفاطمه جبار عيسى مجدي63502722424004035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل469.0067.00االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيفاطمه حسن حسين رجا63512722424004036

كلية العلوم/جامعة كربالء627.0089.57االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيفاطمه هادي صاحب عبد63522722424004039

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0063.14االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيفرح فالح حسن هويرف63532722424004040

كلية الزراعة/جامعة كربالء464.0066.29االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيمريم قيس جعفر عبود63542722424004042

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء452.0064.57االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائينرجس علي راضي عاشور63552722424004045
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائينور محمد كاظم عباس63562722424004048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة539.0077.00ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى رشيد داخل جابر63572722424005002

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيحبيبه محمد سمير غانم63582722424005004

كلية العلوم/جامعة كربالء629.0089.86ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيرهام همام فاضل دحام63592722424005005

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0063.43ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيسجود حسين كاطع خلف63602722424005010

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيكوثر عماد حسين عبد االمير63612722424005011

كلية االعالم/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائينهى حاتم عبود محمد63622722424005012

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيابرار عوده داخل عبد الكاظم63632722424006001

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء603.0086.14ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيالزهراء صاحب سلمان مرزه63642722424006002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء615.0087.86ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيبنين ابراهيم مغامس طاهر63652722424006003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء568.0081.14ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيتقى صباح غازي شريف63662722424006004

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء685.0097.86ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيجنات أحمد محمود محمد رضا63672722424006005

كلية العلوم/جامعة بابل596.0085.14ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيرقيه مجيد عبد االمير عبود63682722424006008

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عيسى عبد علي63692722424006010

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى630.0090.00ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر احمد سلمان63702722424006012

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0061.00ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم محسن محمد63712722424006015

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء503.0071.86ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء محمد عبد النبي جدوع63722722424006018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيفاطمه جمال نعمه عبد علي63732722424006019

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين عيسى عبد علي63742722424006020

كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0094.71ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيفاطمه فليح عبودي كاظم63752722424006023

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.0094.71ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد احمد عبد الحسين63762722424006024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0080.71ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيفاطمه نزار غني خليل63772722424006025

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء497.0071.00ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيمالك بديع عبد االمير ابراهيم63782722424006026

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيناهد طالل لؤي محسن63792722424006027

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء532.0076.00ثانوية امل االجيال االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد عبد الحسين راضي63802722424007002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00ثانوية امل االجيال االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد خضير ظاهر63812722424007007

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء549.0078.43ثانوية امل االجيال االهلية للبناتاحيائينورا ماجد عبد الحسين راضي63822722424007010

كلية الزراعة/جامعة كربالء465.0066.43ثانوية جود االهلية للبناتاحيائيايمان عدنان كريم كاظم63832722424008002

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0062.00ثانوية جود االهلية للبناتاحيائيرقيه رعد علي سلمان63842722424008003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية634.0090.57ثانوية جود االهلية للبناتاحيائينور الهدى ياسين كاظم مجيد63852722424008005

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء630.0090.00ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائياديان علي عبد الزهره حسن63862722424009001

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء679.0097.00ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيامنه مقداد معروف عداي63872722424009002

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء684.0097.71ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيايالف رؤوف نعمه محسن63882722424009003

كلية الزراعة/جامعة كربالء465.0066.43ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيايه عبد المجيد حميد جابر63892722424009004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل450.0064.29ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيايه ماجد جبر عباس63902722424009005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء595.0085.00ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيبنين علي حمد مزيد63912722424009007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيبنين محمد كاظم عبود63922722424009008

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيتبارك اياد محمد علي نجم63932722424009009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيتبارك علي وحيد حمد63942722424009012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء635.0090.71ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين ماضي كريم63952722424009013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568.0081.14ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيدعاء احمد عبد الحمزه لفته63962722424009016
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم524.0074.86ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيرتاج باسم ناجي جاسم63972722424009018

كلية العلوم/جامعة بابل589.0084.14ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيرفاه حاتم مالك هاشم63982722424009020

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيرقيه آياد طعمه عبد63992722424009021

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة504.0072.00ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيرقيه احمد طاهر منصور64002722424009022

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0094.43ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيرقيه جواد كاظم محمد64012722424009023

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيرقيه حيدر عبد الرسول علوان64022722424009024

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية575.0082.14ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيرقيه عالء حسين علي64032722424009027

كلية الطب/جامعة كربالء705.00100.71ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيرنا ناصر كاظم ناصر64042722424009028

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيرواء قاسم مهلهل مكلف64052722424009029

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء646.0092.29ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيروان وجدي عبد العباس نور64062722424009030

كلية العلوم/جامعة كربالء610.0087.14ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد وهب ماصخ64072722424009031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزهراء اديب سامي مهدي64082722424009032

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل618.0088.29ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزهراء صباح نوري محسن64092722424009036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية620.0088.57ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب عطيه كريدي64102722424009037

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الساده نعيم زاير64112722424009039

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم قاسم حسين64122722424009040

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل جابر عبيد64132722424009042

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل581.0083.00ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزهراء علي جواد عبد هللا64142722424009044

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء512.0073.14ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل جبر رحمن64152722424009046

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزهراء ميثم راهي سعدون64162722424009048

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزهراء نجاح كاظم عباس64172722424009049

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء565.0080.71ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزهراء نصير نزار فاضل64182722424009050

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزينب جاسم محمد عبد64192722424009052

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزينب رضا كاظم علي64202722424009053

كلية الصيدلة/جامعة كربالء692.0098.86ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزينب علي جليل كامل64212722424009054

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة529.0075.57ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزينب علي وناس جاسم64222722424009055

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء640.0091.43ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزينب ناهض خدام فليفل64232722424009057

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيساره عائد عبد هللا حمود64242722424009059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء565.0080.71ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيسرى هادف هذال رزاق64252722424009062

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيسميه احمد عبد الحسين موسى64262722424009064

كلية التمريض/جامعة كربالء666.0095.14ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيطيبه وليد ثجيل عبد الرضا64272722424009070

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيعذراء حميد تكليف صاحب64282722424009071

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل610.0087.14ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيعذراء ماجد هدام زغير64292722424009073

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد غافل فضاله64302722424009074

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية458.0065.43ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء قائد هادي علي64312722424009077

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين هاشم شنور64322722424009079

كلية العلوم/جامعة كربالء619.0088.43ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيفاطمه عامر كاظم عبد64332722424009083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء573.0081.86ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم محمد جاسم64342722424009085

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماجد سعد عبد64352722424009086

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد هاشم مهدي64362722424009087

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيكوثر صالح عبد المهدي حسن64372722424009089
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كلية التربية/جامعة الكوفة626.0089.43ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيكوثر عامر جفات صالل64382722424009090

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيكوثر عامر صاحب عباس64392722424009091

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0094.29ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيلهيب زمن صباح مصلح64402722424009092

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية595.0085.00ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيمروه بسام عبد الكريم صالح64412722424009093

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيمريم رائد فوزي محمد امين64422722424009096

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء614.0087.71ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيمريم عقيل مجيد محمد64432722424009098

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيمريم فاضل محمد جواد64442722424009101

كلية الطب/جامعة كربالء700.00100.00ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيمريم فواز محمد علي عباس64452722424009102

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.0092.71ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيمريم مازن صاحب نوماس64462722424009103

كلية الصيدلة/جامعة كربالء692.0098.86ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيمسك ليث سالم مهدي64472722424009104

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء462.0066.00ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيمالك حسنين عبد الحسين مهدي64482722424009105

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0094.57ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيمنى محمد عبد الحسن تالي64492722424009106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء629.0089.86ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائينور الهدى حسين كريم عزيز64502722424009107

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائينور الهدى ميثاق صادق حسين64512722424009108

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل597.0085.29ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائينور باسم صاحب مهدي64522722424009109

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية451.0064.43ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائينور حيدر مجيد محمد64532722424009110

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء613.0087.57ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائينور سجاد عبد الحر محمد64542722424009111

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية632.0090.29ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائينور هادي نجم الزم64552722424009113

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد565.0080.71ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيود أياد داود جالب64562722424009114

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14ثانوية الطور االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر عبد األمير عبادي64572722424010001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512.0073.14ثانوية الطور االهلية للبناتاحيائيزهراء خليل ابراهيم علي64582722424010004

كلية الزراعة/جامعة كربالء474.0067.71ثانوية الطور االهلية للبناتاحيائيزهراء فيصل عبود حسين64592722424010005

كلية التمريض/جامعة كربالء677.0096.71ثانوية الطور االهلية للبناتاحيائيطيبه حسين طالب كاظم64602722424010011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية543.0077.57ثانوية الطور االهلية للبناتاحيائيمريم فوزي محسن عبد64612722424010015

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيايات حسن حبيل لفته64622722426001007

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0075.29اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيايناس علي نعمه زغير64632722426001013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيبسمه مهند احمد حسين64642722426001015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيبنين حسين عبد الهادي يونس64652722426001017

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة557.0079.57اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيتبارك زكي جفات باذر64662722426001023

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء459.0065.57اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيحكيمه شاكر صالح محمد64672722426001027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511.0073.00اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم علي جاسم64682722426001042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء اركان جمعه عامر64692722426001043

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0061.57اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء علي مصطفى مرتضى64702722426001055

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم جعفر عطيه64712722426001060

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب احمد عبود كاظم64722722426001063

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيسوسن علي محسن عبد االمير64732722426001078

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار558.0079.71اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيشهد سمير كاظم طراد64742722426001080

كلية الزراعة/جامعة كربالء423.0060.43اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيشيماء صاحب جاسم عيدان64752722426001083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء538.0076.86اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيطيبه حيدر جواد كاظم64762722426001087

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيعال عبد الكاظم خضير مهدي64772722426001092

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيعال ماجد مخيلف عبيد64782722426001093
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قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية572.0081.71اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيعلياء كافي ابو شنان عباده64792722426001094

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية638.0091.14اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيغفران خضير ياس خضير64802722426001097

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0061.71اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حسنين عبد االمير يوسف64812722426001098

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0063.00اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه صاحب حبيب حسين64822722426001100

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه عباس خضير طارش64832722426001102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0079.29اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمة فاهم وحيد فرحان64842722426001108

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء448.0064.00اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه هيثم سماعيل موسى64852722426001109

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء577.0082.43اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيكوثر عمار جابر عطيه64862722426001111

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.0097.00اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيليلى محمد عبد الجبار جيجو64872722426001114

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيمريم خالد نعمه جواد64882722426001117

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0063.29اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيمريم صابر حنيحن دخيل64892722426001118

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء437.0062.43اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيمريم محمد طامي عباس64902722426001119

كلية اآلداب/جامعة بابل509.0072.71اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينور الزهراء رفيق شكري مجبل64912722426001129

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيهدى خضير حسين عجيل64922722426001139

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائياالء احمد عبد االمير يوسف64932722426002003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيحوراء احمد عبد شراد64942722426002008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552.0078.86ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيزهراء جعفر صادق ياسر64952722426002016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء561.0080.14ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيزهراء منير علي عبد االمير64962722426002018

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيزينب رائد حسين مهدي64972722426002019

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء489.0069.86ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيمريم سامي مهدي رباط64982722426002031

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائينور الهدى حسين محمد حسون64992722426002036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء589.0084.14ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةاحيائياسماء محمد عبد علي حمزه65002722427002001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية493.0070.43ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةاحيائيانتظار لطيف محمد متعب65012722427002002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةاحيائيايات سعد محمد لعيبي65022722427002003

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء589.0084.14ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةاحيائيبنين سعد محمد لعيبي65032722427002006

كلية الصيدلة/جامعة كربالء691.0098.71ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةاحيائيرغده فالح مهدي حربي65042722427002010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى565.0080.71ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةاحيائيفدك ناصر حسين متعب65052722427002015

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةاحيائيمالك عذاب عبد كشمر65062722427002016

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0063.14ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةاحيائينور محمد نايف عريبي65072722427002017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط490.0070.00الخارجياتاحيائيالطاف فاضل مطر احمد65082722428050033

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل575.0082.14الخارجياتاحيائياوراس علي دخل حمد65092722428050045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار501.0071.57الخارجياتاحيائيايات جبار عباس كريم65102722428050046

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء474.0067.71الخارجياتاحيائيايات خضير عبد العباس حمزه65112722428050048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء623.0089.00الخارجياتاحيائيايات عامر هادي حسن65122722428050050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0067.86الخارجياتاحيائيبشائر ستار شاهين سماوي65132722428050071

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14الخارجياتاحيائيبنين رضا جبار فاضل65142722428050076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء550.0078.57الخارجياتاحيائيبنين عالء حسين عبد السيد65152722428050080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء550.0078.57الخارجياتاحيائيبنين محسن حسين حسن65162722428050084

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0061.14الخارجياتاحيائيبنين محمد رضا عبد65172722428050085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء570.0081.43الخارجياتاحيائيحنان احمد وحيد حسن65182722428050107

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء461.0065.86الخارجياتاحيائيحنين محمود حسن حسين65192722428050119

189 من 159صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

كربالء 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية634.0090.57الخارجياتاحيائيحوراء مهدي جاسم حديد65202722428050132

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية574.0082.00الخارجياتاحيائيرفاه سعدي عبد الصاحب فتاح65212722428050169

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى618.0088.29الخارجياتاحيائيرواء ذياب الزم محمد65222722428050177

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء531.0075.86الخارجياتاحيائيروان احمد ناجي عمران65232722428050181

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء621.0088.71الخارجياتاحيائيزهراء صالح جبار موسى65242722428050212

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0068.00الخارجياتاحيائيزهراء كريم كاظم مهدي65252722428050227

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت486.0069.43الخارجياتاحيائيزهراء محمد عبد الرضا عبد65262722428050231

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0064.86الخارجياتاحيائيزهراء محمد محسن جبار65272722428050233

كلية التمريض/جامعة كربالء670.0095.71الخارجياتاحيائيزينب عباس عبدعون هادي65282722428050251

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43الخارجياتاحيائيشهد اياد عبدالعباس حسن65292722428050312

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86الخارجياتاحيائيشهد رحيم عبدالحسن هاشم65302722428050315

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57الخارجياتاحيائيفاطمة حسن ناصر حسين65312722428050349

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء610.0087.14الخارجياتاحيائيفاطمه ابراهيم محمدعلي حسين65322722428050352

كلية الزراعة/جامعة كربالء477.0068.14الخارجياتاحيائيفاطمه حامد عباس حسين65332722428050355

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57الخارجياتاحيائيفاطمه شهاب احمد نايف65342722428050359

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء637.0091.00الخارجياتاحيائيمروه عبد االمير مظلوم محمد65352722428050386

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء630.0090.00الخارجياتاحيائيمريم حسين جواد كاظم65362722428050395

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00الخارجياتاحيائينوال معوض عبدالعظيم ابو بكر65372722428050423

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14الخارجياتاحيائينور الهدى علي مهدي قاسم65382722428050428

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14الخارجياتاحيائيهدى اياد حسين علي65392722428050458

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0078.00الخارجياتاحيائيهدى صبري يونس جليل65402722428050461

كلية االثار/جامعة الكوفة441.0063.00الخارجياتاحيائيهدى محمد حديد جراد65412722428050463

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء631.0090.14اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيأحمد اصيل عدنان عوده65422722511001001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء588.0084.00اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيابا ذر حسين مسلم هاشم65432722511001003

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية المكاسب للبنينتطبيقياحمد محمد عبد الكريم ابراهيم65442722511001005

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء450.0064.29اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيحيدر حسن ماهي ليلو65452722511001010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء613.0087.57اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيسجاد ياس خضير عبد االمير65462722511001014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر442.0063.14اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيعباس ليث علي عبد هللا65472722511001015

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيعبد هللا مقداد عبد الزهره اسماعيل65482722511001017

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0066.57اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمحمد باقر حاتم كريم حمود65492722511001022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0063.14اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمحمد علي ابراهيم مهدي علي65502722511001028

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل487.0069.57اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمحمد علي عباس خضير65512722511001029

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمرتضى داخل تايه زغير65522722511001033

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الجليل عبد االمير65532722511001036

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء680.0097.14اعدادية المكاسب للبنينتطبيقينور الدين خالد جواد كاظم65542722511001039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية487.0069.57اعدادية الفتح للبنينتطبيقياحمد صباح مهدي حداوي65552722511003001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل454.0064.86اعدادية الفتح للبنينتطبيقياحمد عبد الغني اسود راضي65562722511003002

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية621.0088.71اعدادية الفتح للبنينتطبيقياحمد يوسف جاسم محمد65572722511003003

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية الفتح للبنينتطبيقيالحسن علي جبار محمد65582722511003004

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية549.0078.43اعدادية الفتح للبنينتطبيقيباقر عبد العظيم خليل ابراهيم65592722511003009

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى455.0065.00اعدادية الفتح للبنينتطبيقيجاسم محمد ياس خليل65602722511003010
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء619.0088.43اعدادية الفتح للبنينتطبيقيحسين علي عبيد حمد65612722511003016

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء544.0077.71اعدادية الفتح للبنينتطبيقيسجاد خالد عمران سلمان65622722511003018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء538.0076.86اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعلي حسين عليوي حسين65632722511003022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0068.43اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعلي حيدر طالب علي65642722511003024

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية625.0089.29اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعلي محمد حافظ هاشم65652722511003026

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية الفتح للبنينتطبيقيقاسم محسن علوان محمد65662722511003027

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية الفتح للبنينتطبيقيمحمد تحسين دخيل عبود65672722511003033

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء675.0096.43اعدادية الفتح للبنينتطبيقيمحمد رسول عطيه حسين65682722511003035

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء447.0063.86اعدادية الفتح للبنينتطبيقيمرتضى جواد كاظم صكبان65692722511003036

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت524.0074.86اعدادية الفتح للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد نجم65702722511003039

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية الفتح للبنينتطبيقيمنتظر سالم سعود هاشم65712722511003042

كلية القانون/جامعة كربالء542.0077.43اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيحسن صاحب هاشم كاظم65722722511007007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء652.0093.14اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيحسين علوان عبد العباس عبود65732722511007011

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء533.0076.14اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيحيدر سعد عبد االمير مرتضى65742722511007014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيرعد علي معين نعمه65752722511007015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء596.0085.14اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيزيد احمد حسن احمد65762722511007016

كلية التربية/جامعة القادسية459.0065.57اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيزين العابدين ميثم حسن احمد65772722511007019

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء533.0076.14اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيسيف فؤاد عبد الزهره شخير65782722511007020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0076.86اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيعبد الرحمن حازم كريم باقر65792722511007024

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء518.0074.00اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيعلي كاظم عباس جاسم65802722511007031

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية511.0073.00اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيمحمد باقر عباس نعمه حسن65812722511007035

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء435.0062.14اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيموسى احمد عبد علي عبد المهدي65822722511007051

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل499.0071.29اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيابراهيم رزاق جاسم محمد65832722511008001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى460.0065.71اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيابو الحسن عالء ابراهيم صالح65842722511008002

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل523.0074.71اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيامير جعفر جاسم محمد65852722511008003

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيامير حسن عبد االمير شاكر65862722511008004

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء644.0092.00اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيامير ناظم عيسى صادق65872722511008005

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيحسنين عالء احمد محمد65882722511008006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء573.0081.86اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيخير هللا علي حسن حاجم65892722511008011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء628.0089.71اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيسجاد صاحب عبد الزهره كريم65902722511008013

كلية التربية/جامعة سامراء490.0070.00اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيسجاد عبد صبر سدخان65912722511008014

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى591.0084.43اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيسيف علي هاني عبد الرزاق ياسر65922722511008015

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيعباس غانم عبد الساده مزهر65932722511008016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل508.0072.57اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيعلي حسين جواد كاظم65942722511008021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية466.0066.57اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيعلي عباس كاظم ثامر65952722511008022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيمحمد باقر نعيم كريم حبيب65962722511008030

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء567.0081.00اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيمرتضى حبيب خلف محمد65972722511008035

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيمرتضى حسن علي سالم65982722511008036

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية508.0072.57اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيمصطفى خليل كمال محمد65992722511008038

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل593.0084.71اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيمنتظر صالح عبد الهادي مجيدي66002722511008042

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء560.0080.00اعدادية المباهلة للبنينتطبيقييوسف مهند رضا عبد66012722511008043
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كلية العلوم/جامعة بابل509.0072.71اعدادية الثبات للبنينتطبيقياحمد صالح صيوان دابس66022722511011005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل513.0073.29اعدادية الثبات للبنينتطبيقيايمن حسين عبد الرحيم عبد الكريم66032722511011009

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء561.0080.14اعدادية الثبات للبنينتطبيقيحسنين مرتضى محمد حسين66042722511011014

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء623.0089.00اعدادية الثبات للبنينتطبيقيحسين جاسم عبد الساده كاظم66052722511011016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية الثبات للبنينتطبيقيرضا حسين عبد الرحيم عبد الكريم66062722511011023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية الثبات للبنينتطبيقيسجاد علي كاظم بريج66072722511011025

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء681.0097.29اعدادية الثبات للبنينتطبيقيسيف الدين فالح عبد الكاظم حنش66082722511011027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط480.0068.57اعدادية الثبات للبنينتطبيقيصادق حسين مشعان كاظم66092722511011029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء525.0075.00اعدادية الثبات للبنينتطبيقيعباس رعد كامل اشويع66102722511011032

كلية العلوم/جامعة كربالء562.0080.29اعدادية الثبات للبنينتطبيقيعلي حاتم ابراهيم سلمان66112722511011041

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل636.0090.86اعدادية الثبات للبنينتطبيقيعلي حسين كاظم مهدي66122722511011042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية الثبات للبنينتطبيقيعلي مجيد فريق بدر66132722511011045

كلية العلوم/جامعة بابل490.0070.00اعدادية الثبات للبنينتطبيقيغيث محسن عبد زيد شمران66142722511011047

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين656.0093.71اعدادية الثبات للبنينتطبيقيكرار ابا ذر عباس صحن66152722511011051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86اعدادية الثبات للبنينتطبيقيكرار حيدر طعيمه وادي66162722511011052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء529.0075.57اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد علوان66172722511011055

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمحمد حمادي كاظم علوان66182722511011056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0067.00اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمصطفى راجي كاظم ساجت66192722511011061

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية المدى للبنينتطبيقيحسين عامر محمد حمزه66202722511013003

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى470.0067.14اعدادية المدى للبنينتطبيقيحسين كاظم هاشم حسن66212722511013004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى430.0061.43اعدادية المدى للبنينتطبيقيصالح عباس فاضل جاسم66222722511013008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية المدى للبنينتطبيقيعلي اكبر هيثم حميد جاسم66232722511013010

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية المدى للبنينتطبيقيمقتدى غالب علي عباس66242722511013018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل454.0064.86اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيحسن علي سباهي رشيد66252722511014007

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء444.0063.43اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيسجاد عبد الحسين عبد هللا حسين66262722511014012

كلية اآلداب/جامعة بابل465.0066.43اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيسالم صالح ريسان محمد66272722511014013

كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0062.43اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيعباس حميد عبيد ياسين66282722511014016

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيعلي سعد عبد الحسين سعدون66292722511014023

كلية العلوم/جامعة كربالء548.0078.29اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيعلي عبد الهادي عبد الساده مدلول66302722511014028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيعمار عادل عمران كاظم66312722511014030

كلية العلوم/جامعة بابل523.0074.71اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمازن رائد سرحان شمران66322722511014036

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمجتبى علي حسين فيحان66332722511014037

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمحمد زين العابدين قاسم محمد66342722511014039

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل494.0070.57اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمحمد صادق ضياء كاظم راضي66352722511014041

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء461.0065.86اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمحمد هيثم منصور موسى66362722511014043

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء586.0083.71اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمرتضى رائد سرحان شمران66372722511014044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمصطفى حافظ مهبول حاوي66382722511014045

كلية العلوم/جامعة كربالء540.0077.14اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمصطفى محمد رزاق جليل66392722511014047

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء575.0082.14اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمصطفى ميثاق عزيز عطيوي66402722511014049

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء442.0063.14اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمنتظر حيدر رضا رشيد66412722511014050

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0061.00اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمهدي عادل عبد الرزاق توفيق66422722511014053
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قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيهشام صالح عباس علي66432722511014054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقييوسف سعد نور حاوي66442722511014057

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيامجد سعد جاسم محمد66452722511016005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465.0066.43اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيجنيد ماجد عبد العباس كيطان66462722511016007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل510.0072.86اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيحسن سعدون هويج حمد66472722511016008

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية661.0094.43اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيحسين فوزي محمد حسين66482722511016009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء589.0084.14اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيخضر مهدي مروح حسن66492722511016010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء586.0083.71اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيذو الفقار طالب محمد حسن66502722511016011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية488.0069.71اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيستار محمد عباس خليف66512722511016012

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء600.0085.71اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيسجاد صادق جبر جياد66522722511016013

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل511.0073.00اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيسيف محمد عوده كاظم66532722511016014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيضرغام حيدر كاظم جوده66542722511016017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء602.0086.00اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيعلي ابراهيم عباس صبح66552722511016019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيكاظم رحمن كحيف جوير66562722511016023

كلية العلوم/جامعة بابل503.0071.86اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيمحمد قاسم ناهي علي هللا66572722511016024

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيمرتضى عباس فاضل خضير66582722511016025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء630.0090.00اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقياحمد رعد حاتم جيثوم66592722511017001

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء596.0085.14اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقياحمد كامل راهي ابراهيم66602722511017002

كلية العلوم/جامعة كربالء533.0076.14اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقياسامه عبد الكريم سفاح حبيب66612722511017003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية560.0080.00اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقياكرم مجبل راهي ابراهيم66622722511017004

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت628.0089.71اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيامير علي حسين عناد66632722511017007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى551.0078.71اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيحسين سجاد عبد الحر حبيب66642722511017010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيحسين سالم مظلوم صراوه66652722511017011

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيعلي جبار عيدان عامر66662722511017017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل460.0065.71اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيعلي حسين عبد كاظم فرهود66672722511017018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل608.0086.86اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيعلي صبيح فخري عطشان66682722511017019

كلية التربية/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيعلي كريم عبد الحسن هاشم66692722511017021

كلية العلوم/جامعة بابل527.0075.29اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيغيث يوسف شهيد مهدي66702722511017023

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيكرار شاكر جبر عبد66712722511017025

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل506.0072.29اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيمرتضى احمد محمد محسن66722722511017028

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيمصطفى جبار كاظم حول66732722511017029

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية590.0084.29ثانوية العباس للبنينتطبيقيحسين نبيل داخل جاسم66742722511019004

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء528.0075.43ثانوية العباس للبنينتطبيقيذو الفقار رياض هادي ابراهيم66752722511019005

كلية العلوم/جامعة كربالء534.0076.29ثانوية العباس للبنينتطبيقيرحيم سلمان خليل ابراهيم66762722511019006

كلية العلوم/جامعة بابل516.0073.71ثانوية العباس للبنينتطبيقيسجاد حسين خضر خنياب66772722511019008

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية486.0069.43ثانوية العباس للبنينتطبيقيمحمد سالم خليف مجهد66782722511019015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484.0069.14اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقياحمد عبد الستار عبد الجبار جمال66792722511021003

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء671.0095.86اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيبسام حيدر هاتف عكين66802722511021007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء546.0078.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحسن سعد راضي مخيلف66812722511021014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0066.86اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحسن هادي محسن جرجس66822722511021018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل579.0082.71اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيخضير سالم خضير عبيس66832722511021035
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قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيرسول عبد القادر ناصر عبد الحسين66842722511021037

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك475.0067.86اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيزين العابدين علي سلطان حالن66852722511021041

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء540.0077.14اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيسجاد عدنان وزير حمزه66862722511021043

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل489.0069.86اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيسجاد علي كاظم جاسم66872722511021044

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت580.0082.86اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيعباس رضا حبيب محمد66882722511021050

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيعباس صالح شدهان مطيلب66892722511021051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء523.0074.71اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيعلي اكبر عمار متاني العيبي66902722511021058

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء652.0093.14اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيعلي خالد برزان فارس66912722511021063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0067.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيعلي عماد عبد الرسول علي66922722511021065

كلية التربية /جامعة الحمدانية454.0064.86اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيعلي كاظم عبيس مالك66932722511021067

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمحمد باقر مهدي عبد الرضا عبادي66942722511021081

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمحمد حسين ياسين نجم هاشم66952722511021083

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء662.0094.57اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمحمد رضا ابراهيم راضي فجري66962722511021084

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية567.0081.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمحمد صادق ابراهيم راضي فجري66972722511021085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمحمد صباح نعيم جاسم66982722511021088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء548.0078.29اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمحمد علي محسن صالح محمد علي66992722511021090

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء664.0094.86اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمحمد فايز حمزه حسين67002722511021091

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمدين طالل سلمان مهدي67012722511021095

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمصطفى محمد كامل عنيد67022722511021103

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء605.0086.43اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمظفر حيدر هاتف عكين67032722511021104

كلية العلوم/جامعة كربالء541.0077.29اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمنتظر حسن حاكم هاتف67042722511021105

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل494.0070.57اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمنتظر شاكر محمود حسين67052722511021106

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمنتظر صباح مارد حسن67062722511021107

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء686.0098.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمنتظر عبد الحسين عاجل عبد67072722511021108

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمنتظر محمد شعالن حسين67082722511021111

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86اعدادية كربالء للبنينتطبيقيابراهيم حيدر سامي عبد الرزاق67092722511025001

كلية العلوم/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقياحمد جبار علي حبيب67102722511025002

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز679.0097.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقياحمد حسن عباس حسن67112722511025003

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية كربالء للبنينتطبيقياحمد حسين احمد عبد الجبار67122722511025004

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقياحمد علي عبد الحسين عواد67132722511025006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء661.0094.43اعدادية كربالء للبنينتطبيقياحمد محمد منهل عيدان67142722511025008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء589.0084.14اعدادية كربالء للبنينتطبيقيجاسم حسين جاسم حميدان67152722511025014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0067.71اعدادية كربالء للبنينتطبيقيجواد حيدر جواد رضا67162722511025017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية502.0071.71اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين جاسم محمد كاظم67172722511025027

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء629.0089.86اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين حمزه عباس حسن67182722511025029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل506.0072.29اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين حيدر عبد الهادي عبد الجليل67192722511025030

كلية االعالم/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين علي عبد هللا كاظم67202722511025032

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء687.0098.14اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين مؤيد ماشا هللا محمد67212722511025033

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك646.0092.29اعدادية كربالء للبنينتطبيقيذو الفقار محفوظ علي ذنون67222722511025040

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية كربالء للبنينتطبيقيرضا حسين علي حسن67232722511025043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء545.0077.86اعدادية كربالء للبنينتطبيقيرضا صباح نوري محمد67242722511025044
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء570.0081.43اعدادية كربالء للبنينتطبيقيرضا علي محمد شعالن67252722511025045

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية كربالء للبنينتطبيقيزكريا عامر خليل حسون67262722511025048

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى606.0086.57اعدادية كربالء للبنينتطبيقيزين العابدين فراس يوسف كاظم67272722511025049

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء594.0084.86اعدادية كربالء للبنينتطبيقيسلطان حيدر جواد كاظم67282722511025052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0066.29اعدادية كربالء للبنينتطبيقيسيف عبد المنعم خلف حسن67292722511025054

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء665.0095.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيضرغام محمد ناجي محمد67302722511025056

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعباس فاضل عبد العباس كاظم67312722511025060

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد الرضا راضي67322722511025065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية517.0073.86اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي تحسين علي ابراهيم67332722511025071

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0069.43اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي توفيق ضيدان خزعل67342722511025072

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء660.0094.29اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي حميد رسول فرحان67352722511025074

كلية العلوم/جامعة كربالء542.0077.43اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي حميد عدنان عبد علي67362722511025075

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل500.0071.43اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي حيدر سعد مجيد67372722511025076

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء645.0092.14اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي طالب رشيد شبيب67382722511025079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0066.71اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي طالب كاظم حسون67392722511025080

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء606.0086.57اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي عبد االمير مهدي احمد67402722511025082

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء668.0095.43اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي فاضل حسين محمد67412722511025084

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي قاصد كريم رياح67422722511025085

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل551.0078.71اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي ماجد محسن طاهر67432722511025087

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل546.0078.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي ناصر محسن يعقوب67442722511025089

كلية العلوم/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية كربالء للبنينتطبيقيكرار حيدر طالب حميد67452722511025094

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية491.0070.14اعدادية كربالء للبنينتطبيقيكميل اسعد سامي عبود67462722511025095

كلية االثار/جامعة الكوفة421.0060.14اعدادية كربالء للبنينتطبيقيليث حسين ادريس حسين67472722511025096

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية508.0072.57اعدادية كربالء للبنينتطبيقيليث عدي محمد ضياء مهدي67482722511025097

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء636.0090.86اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمجتبى حسن حميد كاظم67492722511025098

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية542.0077.43اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمجتبى فائز نعمان شراد67502722511025099

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0071.57اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد ازهر محمد حسين67512722511025101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504.0072.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد صادق محمد رضا محمد محمد كاظم67522722511025105

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء563.0080.43اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد معز محمود عبد االمير67532722511025108

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء439.0062.71اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد نوري علي زويني67542722511025109

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل652.0093.14اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمرتضى احمد محمد جواد احمد67552722511025110

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء540.0077.14اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمرتضى محمد عبد الرضا رسول67562722511025111

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0078.29اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمرتضى محمود عالوي حمد67572722511025112

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل584.0083.43اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمصطفى محمود عالوي حمد67582722511025115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء545.0077.86اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمنتظر حسين محمد رضا67592722511025117

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمنتظر محمد هاشم حسن67602722511025119

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمهدي احمد هاشم جبر67612722511025120

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء602.0086.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمهدي رزاق عبيد حمزه67622722511025121

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية486.0069.43اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمهدي عزيز شنات محمد67632722511025122

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل520.0074.29اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمهدي قاسم صباح حيدر67642722511025123

كلية الزراعة/جامعة كربالء452.0064.57اعدادية كربالء للبنينتطبيقيهادي مجيد حميد احمد67652722511025126
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هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية655.0093.57اعدادية كربالء للبنينتطبيقيوارث نهاد حميد مجيد67662722511025127

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء649.0092.71اعدادية كربالء للبنينتطبيقيياسين جميل صادق باقر67672722511025129

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية651.0093.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقييوسف احمد مطلب ضاري67682722511025131

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى468.0066.86اعدادية كربالء للبنينتطبيقييوسف عماد عبد الكاظم يعقوب67692722511025135

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقياحمد حيدر رشيد محمد67702722511026002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقياحمد علي عبد الكريم عجيل67712722511026004

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء687.0098.14اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقياحمد مضر عبد الزهره عباس67722722511026005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء586.0083.71اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقياسامه نزار يحيى سوادي67732722511026006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء609.0087.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيبهجت موفق تكليف مظفر67742722511026015

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل501.0071.57اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسن باسم جواد مطيوي67752722511026017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسن وثيق جواد كاظم67762722511026022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين صفاء ربيع هوير67772722511026024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449.0064.14اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين عبد االمير علي حسين67782722511026025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء596.0085.14اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين عبد الرضا حميد رضا67792722511026026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0065.71اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين عالء محمد سدخان67802722511026027

كلية العلوم/جامعة كربالء538.0076.86اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين علي عباس غزيوي67812722511026029

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية445.0063.57اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين علي محمد محب اصغر محمد جعفر67822722511026031

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى560.0080.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين محمد نعمه مهاوي67832722511026033

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحيدر عالء حسين كاظم67842722511026036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحيدر ليث حيدر محمد مهدي67852722511026039

كلية العلوم/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيرضا رؤوف مطير حسين67862722511026040

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية483.0069.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيرضا علي عباس علي67872722511026041

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى468.0066.86اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيرضا محمد سلمان هادي67882722511026042

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيرضا هادي سلمان حسن67892722511026043

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيسجاد عالء حسين نبات67902722511026045

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيصادق امين حسن امين67912722511026047

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء679.0097.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيصادق يوسف محمد حسن عبد الحسين67922722511026048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء577.0082.43اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعبد هللا محمد جاسم اسماعيل67932722511026052

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم474.0067.71اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعالء حاكم كريم عبد الرضا67942722511026053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء528.0075.43اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي احمد حسن علي67952722511026055

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة634.0090.57اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي اسعد رحيم تقي67962722511026056

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل484.0069.14اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي جالل ابراهيم كاظم67972722511026059

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء589.0084.14اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي حيدر رشيد محمد67982722511026064

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية472.0067.43اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي حيدر هادي عبد االمير67992722511026066

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0081.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي خالد عبد الحسين عياش68002722511026067

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء597.0085.29اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي سعد منعم زغير68012722511026070

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي قاسم كاظم حسين68022722511026074

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء675.0096.43اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي كاظم شهاب احمد68032722511026075

كلية العلوم/جامعة ديالى450.0064.29اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعمران حاكم سلمان عناد68042722511026078

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل484.0069.14اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيغيث حاتم رشيد سند68052722511026079

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمجتبى ميثم يعقوب هاني68062722511026090
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء532.0076.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد احمد هاشم حبيب68072722511026091

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء659.0094.14اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد باسم عبد المحسن سلمان68082722511026092

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية508.0072.57اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد باسم محمد علوان68092722511026093

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية511.0073.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد زكي عدنان طه68102722511026097

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد زكي محمد كاظم68112722511026098

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل512.0073.14اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد عباس حسين شياع68122722511026102

كلية الزراعة/جامعة كربالء438.0062.57اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد علي عجه عبد68132722511026108

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء594.0084.86اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد علي فيصل محمد حسين68142722511026109

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد فاضل موسى خضير68152722511026112

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية482.0068.86اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد مضر بدري حسن68162722511026114

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية501.0071.57اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد مضر هادي حسين68172722511026115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء530.0075.71اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمرتضى حسن سلمان ساجت68182722511026119

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية548.0078.29اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمرتضى حسين خضير ناصر68192722511026120

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء598.0085.43اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمرتضى حسين مصطفى محمد68202722511026121

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمرتضى سمير عبد الرحيم محمد68212722511026122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء504.0072.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمرتضى مؤيد عبد االمير حمود68222722511026124

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء460.0065.71اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمصطفى نزار عبد زيد شاطي68232722511026133

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك658.0094.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمقتدى اياد كاظم محسن68242722511026134

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين650.0092.86اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمهدي فؤاد عبد الحسن علي68252722511026138

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء590.0084.29اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمهدي محمد عباس محمد68262722511026139

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء624.0089.14اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيوليد نصير جبار عرد68272722511026144

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0084.86اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقييوسف احمد عبد الرسول رضا68282722511026146

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقييوسف محمد وهب ماصخ68292722511026149

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت625.0089.29اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيامير حسين عبد ابراهيم68302722511027004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء663.0094.71اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيامير حيدر جواد كاظم68312722511027005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء547.0078.14اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيباقر حيدر صبري راضي68322722511027009

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية622.0088.86اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيجعفر الصادق رعد عبد صالح68332722511027011

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء585.0083.57اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيجعفر صادق محمد سعيد محمد علي68342722511027012

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية573.0081.86اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحسنين حيدر حسن عبد68352722511027020

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء436.0062.29اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحسنين علي حميد هاشم68362722511027021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحسين عباس قاسم كاظم68372722511027028

كلية العلوم/جامعة كربالء538.0076.86اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحسين علي رحمه عبد68382722511027029

كلية العلوم/جامعة بابل501.0071.57اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحسين فالح محيسن حنطاوي68392722511027030

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية486.0069.43اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحيدر احمد خلف فرج68402722511027032

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحيدر محمد دريح علوان68412722511027035

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء644.0092.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحيدر محمد علي حسين رحمن68422722511027036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعباس فؤاد كاظم حسين68432722511027045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل454.0064.86اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعلي حسين كريم جاسم68442722511027050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعلي عباس عبد الزهره عبد68452722511027054

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعلي عطا عبد الحسين خضير68462722511027055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء600.0085.71اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعلي عالء حميد عبد الرضا68472722511027057
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قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية620.0088.57اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعلي مهدي حسن محمد68482722511027061

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمؤمل قاسم محمد نعمه68492722511027068

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمد الصدر رعد كاظم عبد االمير68502722511027072

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية542.0077.43اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمد جبار عيدان لفته68512722511027073

كلية القانون/جامعة كربالء577.0082.43اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمد حميد سعيد محمد68522722511027074

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمد خالد عبد الزهره علي68532722511027075

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية554.0079.14اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمد صالح جباره سلمان68542722511027077

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء655.0093.57اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمد عباس محسن حميدي68552722511027078

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء631.0090.14اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمصطفى علي عبد الجاسم علي68562722511027090

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل501.0071.57اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمقتدى علي عبد الجاسم علي68572722511027095

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0078.43اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمنتظر نبيل علي حسين68582722511027097

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمهند علي صبار ياسر68592722511027098

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمهيمن حسين علي شنشول68602722511027099

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية544.0077.71اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقينور نافع عبد لطيف68612722511027100

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء580.0882.87اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيامير ضياء رزاق طاهر68622722511028003

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين657.0493.86اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيحسن حيدر جابر حبيب68632722511028005

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية658.2094.03اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيحسنين علي شاكر علي68642722511028007

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء704.84100.69اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيحسين ثامر رزاق حسين68652722511028011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيحسين عبد عون حسون حمود68662722511028013

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء671.2895.90اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيحيد الكرار منير عبد الجبار حسن68672722511028018

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء553.8079.11اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيسجاد حيدر عبد عون مجيد68682722511028022

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء677.0496.72اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيصادق فالح صادق حسون68692722511028025

كلية العلوم/جامعة كربالء532.0076.00اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي باقر عباس موسى68702722511028029

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء658.8094.11اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي حيدر نوري عبود68712722511028030

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.6488.23اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي رضا حامد عباس ياسين68722722511028031

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية538.4476.92اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي صالح مهدي عباس68732722511028032

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية658.9294.13اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي كاظم محي كاظم68742722511028035

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء586.4883.78اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي مرتضى حسين حسن68752722511028036

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء666.6895.24اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي معز حسن محمد68762722511028037

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد559.9679.99اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيقحطان رائد قحطان عدنان68772722511028038

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء680.6497.23اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمؤمل عباس ساهي شريف68782722511028040

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية475.8067.97اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد بشير عبد الجبار عبد68792722511028041

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل510.2472.89اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد تحسين جواد حسين68802722511028043

كلية العلوم/جامعة كربالء539.1677.02اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد حسين رافد هادي خضير68812722511028044

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل588.0084.00اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد عالء كامل فليح68822722511028047

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء683.6897.67اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد علي حسن عليوي عبد68832722511028048

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط593.5684.79اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد علي نبيل فاضل يوسف68842722511028050

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد عماد جاسم فرمان68852722511028051

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد546.7278.10اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد عمار احمد عبد68862722511028052

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء646.5292.36اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد مهدي صادق باقر حسن68872722511028053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0067.43اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمرتضى محمد محسن حاجي68882722511028054
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء614.8487.83اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمصطفى علي كريم مرزه68892722511028057

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين689.7698.54اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمصطفى مهند نوري عبود68902722511028058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية547.0078.14اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمنتظر حازم محمد كريم68912722511028060

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء665.5295.07اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمنتظر عبد علي عبد الغني عزوز68922722511028061

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمنتظر وسام عبد االمير حنتاو68932722511028062

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0063.14اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمهدي صباح مهدي جواد68942722511028063

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0061.57اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمهدي نبيل حسين علي68952722511028064

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل624.5689.22اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقييوسف مؤيد جبار عبد االمير68962722511028068

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية512.0073.14اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيابراهيم رياض عيدان حسون68972722511029001

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية الرافدين للبنينتطبيقياحمد صالح حمود عمران68982722511029006

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء576.0082.29اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيامير صادق منديل موجد68992722511029010

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية642.0091.71اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحاتم وائل مغامس حاجم69002722511029011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى554.0079.14اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحر جاسم حمود عمران69012722511029012

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل528.0075.43اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسن اياد كاظم محمد69022722511029013

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسن رياض محسن محمد69032722511029014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء623.0089.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسن مالزم هالل مرشد69042722511029016

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل475.0067.86اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسين باسم محمد كاظم69052722511029019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسين صدام حسين محسن69062722511029021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسين عباس موسى عبد العالي69072722511029023

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسين علي رشيد مجيد69082722511029025

كلية الزراعة/جامعة كربالء421.0060.14اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحيدر فالح حسن جهادي69092722511029028

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية514.0073.43اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحيدر فالح فهد جاسم69102722511029029

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحيدر محمد معيوف حسين69112722511029030

كلية التربية/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيرحمن عبد الكاظم طاهر عباس69122722511029032

كلية العلوم/جامعة بابل493.0070.43اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيسلوان فيصل هادي عطيه69132722511029036

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء638.0091.14اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيسيف محمد رضا حسين شمران69142722511029038

كلية اللغات/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعباس احمد مطرود فاضل69152722511029040

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية488.0069.71اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعباس كاظم مال هللا منسي69162722511029042

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل580.0082.86اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعبد هللا حميد علي هادي69172722511029044

كلية العلوم/جامعة كربالء535.0076.43اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعالء كامل فليح حسن69182722511029045

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0072.29اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي حسين خضير مجيد69192722511029047

كلية العلوم/جامعة بابل501.0071.57اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي حيدر اوهيم عبود69202722511029048

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء441.0063.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي خالد سالم لفته69212722511029049

كلية الزراعة/جامعة كربالء463.0066.14اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي رائد عبد علي حسن69222722511029050

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء585.0083.57اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي محمد حمزه جابر69232722511029055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي واثق شرماهي هاشم69242722511029056

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل506.0072.29اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد باقر عقيل كاظم جخيم69252722511029066

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد جبار سلمان ماضي69262722511029067

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء601.0085.86اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد جبار كريم حسين69272722511029068

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل515.0073.57اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد جواد كاظم وعد عبد الحسين69282722511029069

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد ذنون عبد شريف69292722511029070
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد رضا تكليف حاكم محمد69302722511029073

كلية العلوم/جامعة كربالء542.0077.43اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد فاضل عباس عبد69312722511029078

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء601.0085.86اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد ماهر ابراهيم طه69322722511029080

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية623.0089.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد مرتضى صمد محمد69332722511029081

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد موفق حميد عبود69342722511029082

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل649.0092.71اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد هاشم مرزا حمزه69352722511029083

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء611.0087.29اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمود مؤيد لفته عبود69362722511029084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء528.0075.43اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمرتضى احمد ناجي محمد69372722511029085

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل583.0083.29اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمنتظر علي مزهر رشيد69382722511029091

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء609.0087.00اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيامير ضياء نور محمد69392722511030010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيحسن خضير حسن عبود69402722511030016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيحسين عباس سلمان جوده69412722511030020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء597.0085.29اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيحسين قاسم عبد الزهره عبد الحسين69422722511030024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية521.0074.43اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيحيدر محمد نجيب طاهر69432722511030028

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء435.0062.14اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيحيدر محمود عباس عبد الحسين69442722511030029

كلية العلوم/جامعة بابل524.0074.86اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيزين العابدين عدي محمد عبد الكريم69452722511030033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0065.86اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيسجاد رافد فؤاد عباس69462722511030035

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيطالب احمد كاظم تعبان69472722511030039

كلية العلوم/جامعة البصرة640.0091.43اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعباس عبد هللا كاظم عباس69482722511030042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل458.0065.43اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعبد هللا حسين عبد حسين69492722511030044

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعلي حيدر ابراهيم مرزه حمزه69502722511030049

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعلي سليم رضا عبود69512722511030050

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية521.0074.43اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعلي عادل هاشم كنان69522722511030051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0063.71اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعلي محمد فاضل عبد الرضا69532722511030057

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء553.0079.00اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعلي مصطفى عبد الهادي عبود69542722511030058

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمحمد حسين نبيل قدوري حسن69552722511030072

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء622.0088.86اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمصطفى عادل فوزي حمزه69562722511030081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0063.14اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمنتظر مهدي محمد العيبي69572722511030085

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية529.0075.57اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمنتظر نجم هادي علي69582722511030086

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمنتظر هاتف حسين ظاهر69592722511030087

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية593.0084.71اعدادية الحسينية للبنينتطبيقياحمد حسن فخري شالل69602722511031002

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء595.0085.00اعدادية الحسينية للبنينتطبيقياحمد قاسم شريف شلبه69612722511031003

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية الحسينية للبنينتطبيقياحمد نزار جواد كاظم69622722511031004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل530.0075.71اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيامير احمد عبود منشب69632722511031005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0072.86اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيزيد تحسين عالوي حمادي69642722511031010

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل621.0088.71اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيعلي مؤيد جواد ياسر69652722511031019

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيقيصر صادق مالح كعيشيش69662722511031021

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيكريم احمد عبود منشب69672722511031024

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيمحمد عطا هللا عبد عون رعد69682722511031031

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيمحمد مهند عباس حميد69692722511031032

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية523.0074.71اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيمحمد هاتف هاشم عباس69702722511031033
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0076.00اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيمرتضى صالح حسن عبد69712722511031034

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية495.0070.71اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيمرتضى صباح عواد حسن69722722511031035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء533.0076.14اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيمرتضى فالح مهدي حسين69732722511031036

كلية الزراعة/جامعة كربالء420.0060.00اعدادية الحسينية للبنينتطبيقييوسف مصطفى كاظم علي69742722511031042

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل625.0089.29اعدادية الهندية للبنينتطبيقياكرم حمزه محمد علي فيروز69752722511032003

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية661.0094.43اعدادية الهندية للبنينتطبيقيامير احمد عاجل عبد هللا69762722511032004

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل505.0072.14اعدادية الهندية للبنينتطبيقيامير حسين غازي محمد حسين69772722511032006

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية الهندية للبنينتطبيقيامير عالء جعفر علي69782722511032008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل460.0065.71اعدادية الهندية للبنينتطبيقيباقر ابراهيم حسين علي69792722511032010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية513.0073.29اعدادية الهندية للبنينتطبيقيجعفر الصادق قاسم جعفر محمد69802722511032012

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء677.0096.71اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحسن باسم عبد الكاظم حسين69812722511032014

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية473.0067.57اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحسين احمد عبد االمير منصور69822722511032019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل487.0069.57اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحسين باسم سامي ابراهيم69832722511032021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0064.71اعدادية الهندية للبنينتطبيقيرسول حسين عبد علي حسن69842722511032031

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك647.0092.43اعدادية الهندية للبنينتطبيقيضرغام احمد كريم دخيل69852722511032039

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعباس قصي عباس خدام69862722511032041

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل502.0071.71اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين كاظم حسون69872722511032042

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت636.0090.86اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي احمد عباس سلمان69882722511032047

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء522.0074.57اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي حميد عبد الهادي محمد69892722511032051

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي حيدر عايد ناجي69902722511032053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0063.00اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي خالد جمال احمد69912722511032054

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى547.0078.14اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي سعد كاظم عبيد69922722511032055

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء469.0067.00اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي عبد كاوي جاسم69932722511032058

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية558.0079.71اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي غانم عواد كاظم69942722511032059

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0093.86اعدادية الهندية للبنينتطبيقيكرار صباح جابر كاظم69952722511032064

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى497.0071.00اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمد الصدر رعد عمران جياد69962722511032069

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية603.0086.14اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمد حسين علي حسين69972722511032073

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة573.0081.86اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمد حسين عماد حسن عبد الحسين69982722511032074

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل634.0090.57اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمد رسول علي حسين69992722511032075

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0078.71اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمد رضا بشار غازي بصيله70002722511032076

كلية اآلداب/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمد سعد هاشم اسماعيل70012722511032077

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل581.0083.00اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمد صادق عباس عبد الحمزه محيسن70022722511032079

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط599.0085.57اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمد عقيل سلمان شمخي70032722511032080

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل562.0080.29اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمود فاضل علي راهي70042722511032082

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء499.0071.29اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمرتضى احمد عبد مظلوم70052722511032083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر442.0063.14اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمرتضى سجاد حسين رفيق70062722511032085

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل618.0088.29اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمصطفى ثائر عبد الحسن عبد الرزاق70072722511032088

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل448.0064.00اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمصطفى نادر عيسى جواد70082722511032089

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.0098.29اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمقتدى هادي حسين جاسم70092722511032090

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل612.0087.43اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمنتظر حيدر ناصر حسون70102722511032091

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية486.0069.43اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمنتظر فليح حسن عكاوي70112722511032092
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قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل478.0068.29اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمهدي حسين غانم محي70122722511032094

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى533.0076.14اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمهند عباس كاظم حسين70132722511032097

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية538.0076.86اعدادية الرياحي للبنينتطبيقياحمد حسام عبد الحسن جسام70142722511033003

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل640.0091.43اعدادية الرياحي للبنينتطبيقياحمد زكي حاوي حشيش70152722511033005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484.0069.14اعدادية الرياحي للبنينتطبيقياحمد علي محمد كاظم عبد الحسين70162722511033012

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء542.0077.43اعدادية الرياحي للبنينتطبيقياحمد مالك محمد حسن70172722511033014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0066.14اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيجليل عبد االمير جليل عبد الرزاق70182722511033029

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل478.0068.29اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحسنين عبد الجليل حسن جريو70192722511033036

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية548.0078.29اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحسين شاكر حسون هاشم70202722511033039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحسين علي كاظم ناجي70212722511033042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484.0069.14اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحيدر شاكر مرواح كاظم70222722511033044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحيدر نوري ابراهيم عزيز70232722511033047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء523.0074.71اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيذو الفقار عبد الحسين جليل سرهيد70242722511033048

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيضياء عباس فاضل عبد هللا70252722511033052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء522.0074.57اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيطه عزيز محمد احمد70262722511033054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل447.0063.86اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد هللا حنون70272722511033060

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية490.0070.00اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي جواد منصور محمد70282722511033066

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل581.0083.00اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي حسين عبد فيروز70292722511033068

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0064.86اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي حيدر رسول عزيز70302722511033071

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار499.0071.29اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي سامي غنص ابراهيم70312722511033074

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى524.0074.86اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي فائز عبد الدايم عبد الحسين70322722511033077

كلية التربية/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي محمد عبد موسى70332722511033079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء544.0077.71اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي محمد علي بساط70342722511033080

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي نافع محمد جابر70352722511033081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء491.0070.14اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعمار احمد عبد هللا حنون70362722511033082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0067.57اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيكرار حيدر علي ابراهيم70372722511033086

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيكرار عادل عبد الجليل جدوع70382722511033087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0068.14اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمحمد سعد مهدي حساني70392722511033097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمحمد ماجد عامر رضا70402722511033105

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء606.0086.57اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمحمد مهدي عبد الحسن سبتي خالوي70412722511033106

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل637.0091.00اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمقتدى حيدر محمد مهدي عزيز70422722511033115

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية503.0071.86اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمنتظر صالح محمود زيد70432722511033117

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0061.14اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيموسى سلمان شدود مطر70442722511033122

كلية العلوم/جامعة الكوفة529.0075.57اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيوهب احمد جاسم عبود70452722511033126

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية الرياحي للبنينتطبيقييحيى خضير كاظم طراد70462722511033127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء539.0077.00اعدادية الفرات للبنينتطبيقياحمد عبد الهادي عبد اللطيف عاشور70472722511034004

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل517.0073.86اعدادية الفرات للبنينتطبيقياحمد محمد صبر بلكت70482722511034006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0063.00اعدادية الفرات للبنينتطبيقيامير عبد الكريم حسن جاسم70492722511034009

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء675.0096.43اعدادية الفرات للبنينتطبيقيجبار خضير جواد صالح70502722511034011

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء675.0096.43اعدادية الفرات للبنينتطبيقيجعفر صادق عبد الحسين محمد70512722511034012

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية الفرات للبنينتطبيقيحسام نوفل جواد نهير70522722511034015
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية الفرات للبنينتطبيقيحسنين فاضل عباس جوده70532722511034017

كلية اللغات/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية الفرات للبنينتطبيقيحسين علي فليح حسن70542722511034020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0070.71اعدادية الفرات للبنينتطبيقيسامي داود سلمان حسين70552722511034027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء589.0084.14اعدادية الفرات للبنينتطبيقيسجاد ستار عالوي جاسم70562722511034029

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية الفرات للبنينتطبيقيسيف علي جبار كريم70572722511034031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل514.0073.43اعدادية الفرات للبنينتطبيقيضرغام محمد حسن مهدي70582722511034032

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل476.0068.00اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعلي جالل علي عبد الحسين70592722511034039

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0076.57اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعلي حسن كاظم عبد الرضا70602722511034040

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء482.0068.86اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعلي حسين حميد صالح70612722511034042

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء569.0081.29اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعلي حسين علي فرحان70622722511034043

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية467.0066.71اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعلي عباس جدوع رزاق70632722511034045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعلي نصير مالك حمود70642722511034050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء628.0089.71اعدادية الفرات للبنينتطبيقيفرزدق عداي رحيم ناجي70652722511034054

كلية العلوم/جامعة كربالء549.0078.43اعدادية الفرات للبنينتطبيقيفالح حسن شاكر عبد70662722511034055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل448.0064.00اعدادية الفرات للبنينتطبيقيكرار احمد عبد علي طاهر70672722511034057

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل641.0091.57اعدادية الفرات للبنينتطبيقيكرار حيدر سلمان موسى70682722511034059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الفرات للبنينتطبيقيكرار كريم حميد حسون70692722511034060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمحمد علي جبار كريم70702722511034071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.0064.43اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمحمد علي مهدي عبد الحسين جوده70712722511034073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء634.0090.57اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمحمد قاسم حميد محسن70722722511034075

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمحمد نعمه هوله ساهي70732722511034076

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية579.0082.71اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمصطفى عدنان عباس عبود70742722511034082

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمهدي مازن هادي رشيد70752722511034088

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية613.0087.57اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيجليل احمد علي حسين70762722511035006

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية524.0074.86اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيحسن زيد عبد الحر عبد الرضا70772722511035008

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0073.14اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيحسن محمد عبيس حمد70782722511035010

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط594.0084.86اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيحسين عبد العالي خضير عبد هللا70792722511035015

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيحسين عالء عبد الحسين شهد70802722511035016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0070.43اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيحيدر علي محمد وهاب70812722511035019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل579.0082.71اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيحيدر فاضل عبد الرسول هادي70822722511035020

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيحيدر مكي علي ناصر70832722511035021

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0070.86اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيحيدر وسام عبد الستار عبد الجبار70842722511035023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيخضر عبد العباس حسين علي70852722511035024

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيستار عمار ستار عبد هللا70862722511035028

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي حسن رؤوف موسى70872722511035036

كلية الزراعة/جامعة كربالء424.0060.57اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي حميد جاسم محمد70882722511035038

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0087.43اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي حيدر كاظم سبتي70892722511035040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل439.0062.71اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي صباح نوري خلف70902722511035043

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيكرار حيدر عذيب مصاول70912722511035049

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء586.0083.71اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيكرار علي حسين موالن70922722511035050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484.0069.14اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمؤمل احمد عوده زهراو70932722511035051
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمجتبى هاشم حسين علي70942722511035055

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية581.0083.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمحمد باقر عالء عزيز حميد70952722511035061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0067.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمحمد حسن عباس عبد70962722511035062

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية630.0090.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمحمد صادق زاهد حسين علي70972722511035064

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمحمد ندوان دريب سعيد70982722511035065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0066.29اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمحمود محمد محمود جليل70992722511035066

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمرتضى احمد انعيمه كمر71002722511035068

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء451.0064.43اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمصطفى تحسين صادق سعيد71012722511035071

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمصطفى حيدر عباس حسين71022722511035072

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0078.86اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمصطفى شاكر كريم محي71032722511035073

كلية العلوم/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمصطفى عباس هادي راضي71042722511035074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمصطفى محمد علي محمد71052722511035076

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء649.0092.71اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيمصطفى هاتف حمد جاسم71062722511035077

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى501.0071.57اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيميثم محمود ظاهر مهدي71072722511035084

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء643.0091.86اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقينور انور ضياء نوري71082722511035087

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية509.0072.71اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي كاظم جواد احمد71092722511035088

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقياحمد حامد حميد رشيد71102722511037003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء586.0083.71اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم محمد سعد71112722511037004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل504.0072.00اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيادريس زكريا محمد هاشم71122722511037006

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء434.0062.00اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقياسامه صاحب كاظم محمد71132722511037007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء605.0086.43اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيجعفر محمد محمد باقر جواد71142722511037013

كلية القانون/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيحيدر علي جليل عبد االمير71152722511037025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء532.0076.00اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيذو الفقار سالم مرزه سهيل71162722511037026

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيرامي كريم علي عبيد71172722511037027

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيزينل عباس يونس علي71182722511037031

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل543.0077.57اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيصفاء بهاء يوسف كاظم71192722511037033

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيطاهر احمد حسن محمد71202722511037035

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل584.0083.43اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعلي االكبر عبد الباسط عوده علوان71212722511037043

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء573.0081.86اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعلي باسم صالح صاحب71222722511037044

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعلي حسين طالب عبد الكاظم71232722511037046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعلي حسين محمد كاظم71242722511037050

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية519.0074.14اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعلي حسين هادي مرزوك71252722511037051

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعلي رعد حميد علي71262722511037057

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل505.0072.14اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعلي قاسم عبد علي محمد صالح71272722511037061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر446.0063.71اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيغائب علي اوسط جعفر مصطفى71282722511037065

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيكرار جعفر حسين هاشم71292722511037068

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء606.0086.57اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمجتبى ماجد محسن زغير71302722511037074

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء567.0081.00اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمحمد بهاء هادي صالح71312722511037076

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء604.0086.29اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمحمد علي فيصل غازي عبد االمير71322722511037082

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء534.0076.29اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمحمد فالح حسن احمد71332722511037084

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل682.0097.43اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمحمد مهدي احمد شحتول علوان71342722511037086
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0084.43اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمحمد عقيل ياسين ياسر71352722511037088

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية611.0087.29اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمرتضى جاسم محمد علي عزيز71362722511037090

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء602.0086.00اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمصطفى عامر علي هاشم71372722511037093

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية485.0069.29اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمصطفى محمد شاكر رضا71382722511037094

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمنتظر عقيل عباس حسين71392722511037099

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقياحمد حازم خويلد الزم71402722511038002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء588.0084.00اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقياسامه دريد خضير كاظم71412722511038006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقياكرم صباح مزهر نعمه71422722511038007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيالحسن المجتبى حسين عبد االمير عبد71432722511038008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك490.0070.00اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيحسنين عالء تركي محسن71442722511038017

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية608.0086.86اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيحسين محمد عبد العالي طاهر71452722511038023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل513.0073.29اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيزين العابدين علي لعيبي مشعل71462722511038030

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيسيف طارق محمد عبد الحسين71472722511038033

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0088.43اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيسيف عالء جواد جدوع71482722511038034

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعباس عامر عبد المحمد عبادي71492722511038037

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية574.0082.00اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد صالل وذاح71502722511038038

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء650.0092.86اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعبد هللا جالل ناصر عبد الرضا71512722511038039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0068.00اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعلي حسين فرهود محسن71522722511038040

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعلي دايم صالح هالل71532722511038041

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعلي مصطفى عبد الواحد موسى71542722511038047

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيغيث ارشد هاشم صادق71552722511038049

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك661.0094.43اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيفاضل عصام فاضل عباس71562722511038050

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل519.0074.14اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيكرار محمد كرار محمد71572722511038051

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمجتبى عالء ظاهر عبد هللا71582722511038053

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل628.0089.71اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمجتبى ماجد محمد عبد71592722511038054

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية513.0073.29اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد احمد سلمان عليوي71602722511038056

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل516.0073.71اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد حسان ناصر نافج71612722511038057

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0074.43اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد رعد توفيق حسن71622722511038058

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء582.0083.14اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد شاكر مسفار تركي71632722511038059

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمرتضى ماهر صاحب كاظم71642722511038064

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك647.0092.43اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمصطفى حيدر علي مجيد71652722511038068

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل467.0066.71اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمصطفى حيدر كريم عبد71662722511038069

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمصطفى رسول مدفون كشيش71672722511038070

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط613.0087.57اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمصطفى عبد الكاظم عواد فاضل71682722511038072

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية664.0094.86اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمصطفى قاسم عبد الكاظم زغير71692722511038073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0066.29اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمنتظر علي خضير كريم71702722511038077

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية677.0096.71اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمهدي ظافر عبد المهدي عكاب71712722511038079

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء641.0091.57اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقييونس مصطفى شاكر مهدي71722722511038083

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء618.0088.29ثانوية البيان للبنينتطبيقيجعفر حامد لفته شهاب71732722511040011

كلية العلوم/جامعة كربالء599.0085.57ثانوية البيان للبنينتطبيقيحسين مشتاق حجيمي معارج71742722511040015

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.0097.00ثانوية البيان للبنينتطبيقيحيدر سمير غالب جاسم71752722511040019
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية460.0065.71ثانوية البيان للبنينتطبيقيرافد ضعن كريم حسن71762722511040022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية546.0078.00ثانوية البيان للبنينتطبيقيزيد علي احمد زكي عبد النبي71772722511040025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية البيان للبنينتطبيقيعباس خليل برش عوده71782722511040029

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية البيان للبنينتطبيقيعلي صالح مهدي كاظم71792722511040035

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية البيان للبنينتطبيقيعلي فاضل حسين علي71802722511040036

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14ثانوية البيان للبنينتطبيقيعلي فراس شافي عباس71812722511040037

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية البيان للبنينتطبيقيكاظم جاسم محمد عبد71822722511040042

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء439.0062.71ثانوية البيان للبنينتطبيقيمحمد علي عبد هللا شلش خلف71832722511040051

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة463.0066.14ثانوية البيان للبنينتطبيقيمحمد نجم محمد علي رضا71842722511040053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0063.14ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقياحمد توفيق جواد كاظم71852722511041002

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية575.0082.14ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيجلوي رضا عبد صافي71862722511041006

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت638.0091.14ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيحسن فالح حسن عطيه71872722511041007

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0062.00ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيحسنين عماد ابراهيم حسن71882722511041008

كلية العلوم/جامعة كربالء533.0076.14ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيذو الفقار سعد عبد الجليل عبد االمير71892722511041012

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية511.0073.00ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيسجاد علي جعفر فياض71902722511041015

كلية التربية/جامعة القادسية460.0065.71ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيعباس خضير عباس جواد71912722511041018

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء483.0069.00ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيعباس فاضل محسن فياض71922722511041019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيعلي سالم عباس حسن71932722511041023

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0074.57ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيعلي ناصر حسين حسن71942722511041026

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية539.0077.00ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيمحمد علي مهدي محمد71952722511041033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0071.57ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيمحمد غالب جاسم محمد71962722511041034

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت644.0092.00ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيمرتضى زمان محمد عالوي71972722511041037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0071.57ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيمصطفى رسول كاظم عبد االمير71982722511041039

كلية الزراعة/جامعة كربالء504.0072.00اعدادية البالغ للبنينتطبيقيابراهيم مصطفى نعمان جودي71992722511042001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0069.71اعدادية البالغ للبنينتطبيقياحمد محمد كامل عبد72002722511042003

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل509.0072.71اعدادية البالغ للبنينتطبيقياسحاق غانم صدام حسين72012722511042005

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء491.0070.14اعدادية البالغ للبنينتطبيقيامير احمد هاشم عبد72022722511042007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط465.0066.43اعدادية البالغ للبنينتطبيقيجالل سدخان طالع غيدان72032722511042012

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية535.0076.43اعدادية البالغ للبنينتطبيقيحسين قاسم خصاف شغيت72042722511042024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية البالغ للبنينتطبيقيحمزه سعد عبد العباس عبد72052722511042026

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0069.43اعدادية البالغ للبنينتطبيقيحيدر داود حنتوش حسين72062722511042027

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية البالغ للبنينتطبيقيحيدر سراج ناجي حسن72072722511042028

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء450.0064.29اعدادية البالغ للبنينتطبيقيزين العابدين فاضل عبيد حسون72082722511042033

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل578.0082.57اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعلي حسن عبد جبار72092722511042053

كلية الزراعة/جامعة كربالء425.0060.71اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعلي قيس حسب كاظم72102722511042058

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0084.57اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعلي ميثم احمد خشان72112722511042059

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل651.0093.00اعدادية البالغ للبنينتطبيقيمحمد باقر سعد جابر عبد الكاظم72122722511042066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0066.43اعدادية البالغ للبنينتطبيقيمرتضى مهدي عباس صكر72132722511042078

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل517.0073.86اعدادية البالغ للبنينتطبيقيهادي مهدي هادي فاضل72142722511042087

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء458.0065.43اعدادية الوقار للبنينتطبيقياحمد حمود صدام صنكور72152722511044003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء508.0072.57اعدادية الوقار للبنينتطبيقياحمد فالح زغير سلطان72162722511044004
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء456.0065.14اعدادية الوقار للبنينتطبيقياحمد موسى جعفر عبد هللا72172722511044008

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الوقار للبنينتطبيقيجعفر صادق جواد عبد الكاظم علي72182722511044013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء515.0073.57اعدادية الوقار للبنينتطبيقيحسن حاكم جبر حامد72192722511044014

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.0097.57اعدادية الوقار للبنينتطبيقيحسين علي هاشم جار هللا72202722511044021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء537.0076.71اعدادية الوقار للبنينتطبيقيرضا محمد فرهود حمود72212722511044024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل427.0061.00اعدادية الوقار للبنينتطبيقيسجاد هيثم مجيد محمد72222722511044027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية الوقار للبنينتطبيقيسلطان هادي ابراهيم عبد الحسين72232722511044028

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية599.0085.57اعدادية الوقار للبنينتطبيقيسيف الدين اياد عبد االمير عزيز72242722511044029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية الوقار للبنينتطبيقيعبد هللا حسن علي نعمه72252722511044043

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء556.0079.43اعدادية الوقار للبنينتطبيقيعبد هللا صباح حسن عبد72262722511044046

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية الوقار للبنينتطبيقيعالء سليم نعاس لفته72272722511044047

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43اعدادية الوقار للبنينتطبيقيعلي حسين علي نعمه72282722511044053

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية الوقار للبنينتطبيقيعلي حسين مهتلف مهدي72292722511044054

كلية العلوم/جامعة االنبار501.0071.57اعدادية الوقار للبنينتطبيقيعلي سعد اسماعيل علي72302722511044059

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء680.0097.14اعدادية الوقار للبنينتطبيقيعلي قابل شون عبد النبي72312722511044061

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية464.0066.29اعدادية الوقار للبنينتطبيقيعلي ماجد كامل شاطي72322722511044063

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء571.0081.57اعدادية الوقار للبنينتطبيقيعلي منتظر محسن صياح72332722511044064

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء670.0095.71اعدادية الوقار للبنينتطبيقيعلي هالل حداوي عويد72342722511044067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الوقار للبنينتطبيقيكرار عباس عدنان عبد علي72352722511044071

كلية العلوم/جامعة كربالء551.0078.71اعدادية الوقار للبنينتطبيقيمحمد عماد كاظم عبد72362722511044081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية480.0068.57اعدادية الوقار للبنينتطبيقيمحمد مثنى علوان عبد72372722511044082

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء433.0061.86اعدادية الوقار للبنينتطبيقيمحمد نصير عبد الحمزه عطيه72382722511044083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء524.0074.86اعدادية الوقار للبنينتطبيقيمحمود فليح غثيث عباس72392722511044085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية الوقار للبنينتطبيقيمرتضى حسن علي نعمه72402722511044086

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية600.0085.71اعدادية الوقار للبنينتطبيقيمصطفى ثابت حسين عبود72412722511044091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء539.0077.00اعدادية الوقار للبنينتطبيقيمصطفى موحي جفات محمد72422722511044095

كلية العلوم/جامعة كربالء549.0078.43اعدادية الوقار للبنينتطبيقيمنتظر حيدر جهادي شناوه72432722511044098

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل539.0077.00اعدادية الوقار للبنينتطبيقيمنتظر سعد حكيم عباس72442722511044099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر435.0062.14اعدادية الوقار للبنينتطبيقيمنتظر عبد العباس جوني مطر72452722511044100

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء667.0095.29اعدادية الوقار للبنينتطبيقيمنتظر فالح مهدي فنر72462722511044102

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية الوقار للبنينتطبيقيمنتظر محمد محسن علوان72472722511044103

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية504.0072.00ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقياحمد محمد ظاهر حبيب72482722511045002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية500.0071.43ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيجعفر احمد جاسم حسن72492722511045004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيجوهر احمد جاسم حسن72502722511045005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل515.0073.57ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيحسين عماد عبد الهادي ساجت72512722511045007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية481.0068.71ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيحسين محمد زميط عبيد72522722511045009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية445.0063.57ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيسجاد ياس هاشم حرج72532722511045017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت536.0076.57ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيصادق كاظم عويز دهش72542722511045019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء607.0086.71ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيصباح علي شالل كويني72552722511045020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيعلي سالم عبيد ظاهر72562722511045027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية556.0079.43ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيغيث جعفر عبد هللا محمد72572722511045030
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0090.29ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيقاسم شهاب احمد خدام72582722511045033

كلية الزراعة/جامعة كربالء492.0070.29ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيمحمد باقر جاسم ظاهر حبيب72592722511045035

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل491.0070.14ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيمحمد صباح هليل مرزه72602722511045038

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0084.57ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيمحمد عادل حسن ضاحي72612722511045039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية508.0072.57ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيمصطفى فواز دبشي مجبل72622722511045042

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية المقاصد للبنينتطبيقيابراهيم فاضل عباس نعمه72632722511046002

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية المقاصد للبنينتطبيقيابراهيم محمد خماس حمود72642722511046003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية المقاصد للبنينتطبيقياحمد حسين حبيب عبيد72652722511046006

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية المقاصد للبنينتطبيقياحمد فراس علي عباس72662722511046010

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء610.0087.14اعدادية المقاصد للبنينتطبيقياحمد محمد عبد جياد72672722511046012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء650.0092.86اعدادية المقاصد للبنينتطبيقيجاسم هداب سليمان جابر72682722511046016

كلية الزراعة/جامعة كربالء457.0065.29اعدادية المقاصد للبنينتطبيقيجعفر موسى جعفر صادق72692722511046017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0069.57اعدادية المقاصد للبنينتطبيقيحسين مظفر حسين كاظم72702722511046021

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية المقاصد للبنينتطبيقيحيدر فالح عبد الحسين علي72712722511046025

كلية العلوم/جامعة كربالء531.0075.86اعدادية المقاصد للبنينتطبيقيسجاد علي غازي عبد هللا72722722511046031

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل579.0082.71اعدادية المقاصد للبنينتطبيقيصادق احمد كاظم نواد72732722511046032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية474.0067.71اعدادية المقاصد للبنينتطبيقيضاحي طالب عبد ظاهر72742722511046033

كلية التربية/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية المقاصد للبنينتطبيقيعباس فاضل حسين هاشم72752722511046035

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى475.0067.86اعدادية المقاصد للبنينتطبيقيعالء عبد علي مهيوب سمير72762722511046041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية563.0080.43اعدادية المقاصد للبنينتطبيقيعلي جليل حسين موسى72772722511046043

كلية الزراعة/جامعة كربالء423.0060.43اعدادية المقاصد للبنينتطبيقيمحمد بارق بادي محي72782722511046052

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء576.0082.29اعدادية المقاصد للبنينتطبيقيمحمد باسم هلوجي ونان72792722511046053

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل489.0069.86اعدادية المقاصد للبنينتطبيقيمرتجى ماجد سالم شيخان72802722511046058

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل485.0069.29اعدادية المقاصد للبنينتطبيقيمصطفى عدنان داود سلمان72812722511046061

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء588.0084.00اعدادية المقاصد للبنينتطبيقيمنتظر ضياء محمد حسن72822722511046062

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيحسين علي سعدون حاشوش72832722513001002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقييوسف عدنان حميد عطشان72842722513001008

كلية الزراعة/جامعة كربالء453.0064.71اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيامجد محسن حسن عليوي72852722515001007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل452.0064.57اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي زاهر عبيد راجي72862722515001023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمجتبى هيثم هاشم مهدي72872722515001030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمرتضى كاظم جواد حسن72882722515001038

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء520.0074.29اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقياحمد كزار هادي بعيوي72892722515002001

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيمحمود قاسم عبد اكيرد72902722515002013

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار660.0094.29اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيمرتضى احمد محمد جاسم72912722515002014

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيمسلم عقيل مطر هالل72922722515002015

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية490.0070.00ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيجاسر ماجد جبار عباس72932722515003003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0065.14ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيفالح حسن عليوي متعب72942722515003013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيمقتدى نجم عبد هللا علي72952722515003016

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة476.0068.00ثانوية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيحسين ليث طاهر حسين72962722515004007

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحسن عباس رزاق حسين72972722515005007

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيزيد مصطفى حسين حسن72982722515005020
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل480.0068.57اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الحكيم عباس محيسن72992722515005021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0071.14اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيسجاد عادل مهدي حسين73002722515005025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيسجاد ماجد رضا ناصر73012722515005027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي عبيد عبد هللا73022722515005054

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية443.0063.29الخارجيونتطبيقيحسين رحيم محمدرضا حسين73032722518001038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر442.0063.14الخارجيونتطبيقيصبار عالوي حسن حسين73042722518001082

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0073.71الخارجيونتطبيقيعلي ناصر حمزه صبر73052722518001124

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل530.0075.71الخارجيونتطبيقيمحمد قاسم محمد احمد73062722518001167

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية515.0073.57الخارجيونتطبيقيمصطفى اسعد سعيد كريم73072722518001178

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0063.14اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيسبأ صادق زاير ناهي73082722522003008

كلية العلوم/جامعة كربالء534.0076.29اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيسبأ فاضل عاشور عبد الحسين73092722522003009

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء456.0065.14اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيضحى عادل عبد االمير حسن73102722522003012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيفاطمة مهدي عبود خضير73112722522003014

كلية العلوم/جامعة كربالء561.0080.14اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيفاطمه حسان جواد عنين73122722522003015

كلية العلوم/جامعة كربالء552.0078.86اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيكوثر رياض فرحان حسين73132722522003017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0067.71اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيمريم عبد هللا محمد حسين73142722522003018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0070.57اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيهدى عماد علي طاهر73152722522003021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل512.0073.14اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيوالء حيدر بشير عزيز73162722522003022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى441.0063.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقياالء صادق حاكم عبد الحسين73172722522004002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيبتول رسول تركي محمد73182722522004004

كلية التربية/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيبنين فوزي شهيد كريم73192722522004006

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء582.0083.14اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيحنين احسان بعيوي موسى73202722522004007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء516.0073.71اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيحوراء احمد لفته حمدان73212722522004008

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0077.57اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيرتاج ظافر عليوي وادي73222722522004009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيزهراء حامد هاشم موسى73232722522004011

كلية العلوم/جامعة بابل509.0072.71اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيزينب عقيل هادي علي73242722522004014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية494.0070.57اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيعلياء هيثم محسن يحيى73252722522004017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيغدير قاسم جميل ابراهيم73262722522004019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل502.0071.71اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيفاطمه صادق نعمه هادي73272722522004021

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل474.0067.71اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيفاطمه محمد شهيد مهدي73282722522004024

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيفدك الزهراء زاهر خليل ابراهيم73292722522004025

كلية العلوم/جامعة بابل496.0070.86اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيمريم عباس محمد عباس73302722522004028

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل552.0078.86اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيميثاق باسم كامل هاشم73312722522004029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء582.0083.14اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقينور عباس رضا كاظم73322722522004032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل484.0069.14اعدادية السرور للبناتتطبيقيأسراء عبد االمير عبد الكاظم سوار73332722522006001

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء451.0064.43اعدادية السرور للبناتتطبيقيبنين سلطان مجبل سلطان73342722522006004

كلية العلوم/جامعة كربالء537.0076.71اعدادية السرور للبناتتطبيقيزهراء أمين عبد الساده محمد73352722522006007

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل498.0071.14اعدادية السرور للبناتتطبيقيزهراء حسين علي عباس73362722522006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.0064.43اعدادية السرور للبناتتطبيقيصفا حسين شاكر محمد73372722522006013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء604.0086.29اعدادية السرور للبناتتطبيقيمريم عباس علي خضير73382722522006017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء611.0087.29اعدادية السرور للبناتتطبيقيمريم نوفل ظاهر حبيب73392722522006019
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية الخالدات للبناتتطبيقياسراء مانع عبد الحسن حسون73402722522007002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيامنه احمد عبد الزهره حسن73412722522007004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيانعام مجيد كاظم حسين73422722522007006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل485.0069.29اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيايات وليد يحيى جواد73432722522007010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل578.0082.57اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيبراء كريم عبد الزهره كاظم73442722522007012

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل475.0067.86اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيترتيل مهند صباح عابر73452722522007014

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيحوراء علي عبد اللطيف عبد هللا73462722522007017

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيحياه منقذ محمد حسين73472722522007019

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء635.0090.71اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيرقيه رحيم جياد عبد الحر73482722522007021

كلية الزراعة/جامعة كربالء426.0060.86اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيزهراء داخل عطيه خليل73492722522007025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556.0079.43اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيزهراء عدنان علي كاظم73502722522007027

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية618.0088.29اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيزينب عبد المنعم ابراهيم احمد73512722522007035

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل519.0074.14اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيفاطمه رياض شريف كاظم73522722522007041

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية617.0088.14اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيفاطمه زيد محمد كاظم73532722522007042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء524.0074.86اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيفاطمه صادق مطر ذياب73542722522007043

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء651.0093.00اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيفاطمه فاضل خزعل حسن73552722522007045

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل663.0094.71اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيمشكاة امجد محمود شاكر73562722522007046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0063.14اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيمينا عالء رحيم عطيه73572722522007047

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء519.0074.14اعدادية الخالدات للبناتتطبيقينبأ كريم ديلي حسن73582722522007048

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء565.0080.71اعدادية الخالدات للبناتتطبيقينريمان واثق نعمه هادي73592722522007049

كلية العلوم/جامعة كربالء526.0075.14اعدادية الخالدات للبناتتطبيقينور رياض مصطفى مرتضى73602722522007051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0067.00اعدادية الخالدات للبناتتطبيقينور سلمان حكيم عبود73612722522007053

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء593.0084.71للبنات (ع)اعدادية الفاروق تطبيقيحوراء خضير عباس محمد73622722522008001

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء573.0081.86للبنات (ع)اعدادية الفاروق تطبيقيريزان باسم محمد مهدي73632722522008003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0063.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق تطبيقيزهراء مهدي محسن عبود73642722522008004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء523.0074.71للبنات (ع)اعدادية الفاروق تطبيقيزينب فيصل كاظم عجيل73652722522008005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0066.57للبنات (ع)اعدادية الفاروق تطبيقيسجى كريم هاشم سدخان73662722522008006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542.0077.43للبنات (ع)اعدادية الفاروق تطبيقيشهد جهاد فضل عبد الرضا73672722522008007

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق تطبيقيغدير فليح محمد جدعان73682722522008009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0079.29للبنات (ع)اعدادية الفاروق تطبيقيفاطمه حميد جثير محمد73692722522008012

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء477.0068.14للبنات (ع)اعدادية الفاروق تطبيقيمروه باسم محمد مهدي73702722522008014

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء509.0072.71للبنات (ع)اعدادية الفاروق تطبيقيهدى مصطفى محمد موحي73712722522008018

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل431.0061.57اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيتبارك حسين علوان هاشم73722722522010005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل438.0062.57اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيرحيل عباس هالل نعمه73732722522010011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء527.0075.29اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيرقيه محمد عبد االمير عبود73742722522010013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0066.29اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيزهراء حيدر خضير عباس73752722522010015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0068.57اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيزينة حازم كاظم لطيف73762722522010021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل453.0064.71اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيشهد احمد جاسم محمد73772722522010024

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء617.0088.14اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيشيماء فالح راضي حمزه73782722522010025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء537.0076.71اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيغدير زهير نذير عباس73792722522010027

كلية اآلداب/جامعة بابل468.0066.86اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيفاطمة هاشم عبود محسن73802722522010029
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0076.00اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقينور حسين نعمه كريم73812722522010034

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء678.0096.86اعدادية الواحة الخضراءتطبيقيايات كاظم حميد هاشم73822722522011004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0072.86اعدادية الواحة الخضراءتطبيقيبنين حيدر مضر رديف73832722522011007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية الواحة الخضراءتطبيقيبنين عدي علي حسون73842722522011008

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء611.0087.29اعدادية الواحة الخضراءتطبيقيحوراء علي حميد فرهود73852722522011011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية الواحة الخضراءتطبيقيدعاء جاسم حمود حسون73862722522011012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية الواحة الخضراءتطبيقيرقيه محمد جليل فياض73872722522011016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية الواحة الخضراءتطبيقيزهراء عباس موسى حسين73882722522011021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية الواحة الخضراءتطبيقيزينب سمير كاظم حمود73892722522011024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية الواحة الخضراءتطبيقيزينب عادل عباس حسن73902722522011025

كلية الزراعة/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية الواحة الخضراءتطبيقيزينب عباس صالح مهدي73912722522011027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية الواحة الخضراءتطبيقيضحى محمود جاسم حمد73922722522011028

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء469.0067.00اعدادية الواحة الخضراءتطبيقيضحى نجم سرهيد جدوع73932722522011029

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية الواحة الخضراءتطبيقيفاطمه حسن عطيه مظلوم73942722522011033

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء645.0092.14اعدادية الواحة الخضراءتطبيقيكوثر سالم عبد علي73952722522011036

كلية التربية/جامعة الكوفة492.0070.29اعدادية الواحة الخضراءتطبيقيمريم عباس جواد كاظم73962722522011037

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء595.0085.00اعدادية الواحة الخضراءتطبيقيمريم مجيد حميد هاشم73972722522011038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية بغداد للبناتتطبيقياسراء احمد حسين عالوي73982722522014002

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء474.0067.71اعدادية بغداد للبناتتطبيقيرواء اكرم حبيب عبود73992722522014006

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0061.57اعدادية بغداد للبناتتطبيقيعلياء فايز اسماعيل عنيد74002722522014010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0069.29اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه حسن خنطيل فهد74012722522014011

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه عبد االمير عبد الحسين علي74022722522014012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء575.0082.14اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد الزهره حسين74032722522014014

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيزينب علي حمزه خضير74042722522018009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيزينه جعفر عبد علي عبد74052722522018011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيزينه فالح عبيد عريبي74062722522018012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0072.86اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيطيبه نبيل عبد الجليل عبيد74072722522018013

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل486.0069.43اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيفاطمه سمير عبد العباس علي74082722522018014

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيفاطمه كريم كاظم جواد74092722522018016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء588.0084.00اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيفاطمه محمد عباس اديب74102722522018017

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية عكاظ للبناتتطبيقينبأ احسان عبد علي احمد74112722522018019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0084.86اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيبشائر عادل عبيد حسين74122722522020003

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل544.0077.71اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيزهراء ميثاق كريم فرهود74132722522020011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل481.0068.71اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيزهراء هادي رباط عذاب74142722522020012

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيزينب هادي حسين مهدي74152722522020015

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل516.0073.71اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيمنار مقداد عبد عون عباس74162722522020023

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل448.0064.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقينور باقر كريم حميد74172722522020025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل508.0072.57اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيهدى عباس عبود محمد74182722522020026

كلية العلوم/جامعة بابل500.0071.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقياسيل حيدر مذخور الزم74192722522025002

كلية العلوم/جامعة كربالء546.0078.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيايات حسين عبد هللا حسين74202722522025004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيبتول نزار جميل حسن74212722522025007
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قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء553.0079.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيبنين حسين محمد غضيب74222722522025009

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء612.0087.43اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيبنين حسين هادي خضير74232722522025010

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى480.0068.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيبنين منير خلف زاير74242722522025011

كلية العلوم/جامعة كربالء579.0082.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيدعاء حسين عبد هللا حسين74252722522025015

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء480.0068.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيرقية جواد كاظم عكض74262722522025017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل515.0073.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيزهراء ايوب محمد علي74272722522025019

كلية العلوم/جامعة كربالء550.0078.57اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيزهراء صالح ابراهيم راضي74282722522025023

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء659.0094.14اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيزينب رعد خليفه رضا74292722522025027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة425.0060.71اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيسارة قحطان عدنان قحطان74302722522025030

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء434.0062.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيضحى حمزه هاشم حسناوي74312722522025034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0080.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيغسق كاظم محمد خضر74322722522025038

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء566.0080.86اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيهبه صفاء احمد عبد الحسين74332722522025044

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء659.0094.14اعدادية الشهباء للبناتتطبيقيامل حيدر حمزه وساف74342722522032002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء527.0075.29اعدادية الشهباء للبناتتطبيقيبنين موسى عبد الحسين حسن74352722522032004

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية الشهباء للبناتتطبيقيحوراء حسين علي شنشول74362722522032006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513.0073.29اعدادية الشهباء للبناتتطبيقيرفل حسن كامل عباس علي74372722522032011

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية الشهباء للبناتتطبيقيزهراء عباس قاسم محسن74382722522032015

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء470.0067.14اعدادية الشهباء للبناتتطبيقيزهراء محمد صبيح محمود74392722522032017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل485.0069.29اعدادية الشهباء للبناتتطبيقيزينب غازي حسن هليل74402722522032018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0068.57اعدادية الشهباء للبناتتطبيقيسكينه عبد هللا حسين عبد هللا74412722522032022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل444.0063.43اعدادية الشهباء للبناتتطبيقيصقيل موسى جعفر عالوي74422722522032023

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء688.0098.29اعدادية الشهباء للبناتتطبيقينور مشتاق كاظم عبد االمير74432722522032032

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86اعدادية غزة للبناتتطبيقيابرار نصر صالح عبد الحسين74442722522034001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية471.0067.29اعدادية غزة للبناتتطبيقيايناس عيدان عبد الزهره بالل74452722522034002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل618.0088.29اعدادية غزة للبناتتطبيقيايه ضياء حسن هاشم74462722522034003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل630.0090.00اعدادية غزة للبناتتطبيقيزهراء عامر اموري حسون74472722522034008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل437.0062.43اعدادية غزة للبناتتطبيقيزهراء علي عبد عون حمود74482722522034009

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية513.0073.29اعدادية غزة للبناتتطبيقيزينب صالح متعب علوان74492722522034014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء539.0077.00اعدادية غزة للبناتتطبيقيسبأ عمار صالح مهدي74502722522034018

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية غزة للبناتتطبيقيسميه مصطفى عبد الرضا علي74512722522034021

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية675.0096.43اعدادية غزة للبناتتطبيقيعذراء مهدي محمد العيبي74522722522034023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء531.0075.86اعدادية غزة للبناتتطبيقيغدير فاخر عواد تايه74532722522034026

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية غزة للبناتتطبيقيفاطمه احمد خضير لفته74542722522034027

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0075.71اعدادية غزة للبناتتطبيقيكوثر جالل علي عبد النبي74552722522034035

كلية اللغات/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية غزة للبناتتطبيقيمرفأ عقيل عبد حسين74562722522034036

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء484.0069.14اعدادية غزة للبناتتطبيقيمروه مرتضى عبد الرضا علي74572722522034037

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء590.0084.29اعدادية غزة للبناتتطبيقيمريم جعفر عبد االمير عزيز74582722522034038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء528.0075.43اعدادية غزة للبناتتطبيقيمريم سلمان رضا محمد74592722522034039

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء688.0098.29اعدادية غزة للبناتتطبيقينرجس ماهر احمد منصور74602722522034042

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى596.0085.14اعدادية غزة للبناتتطبيقينور التقى عباس محمد صالح74612722522034043

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية511.0073.00اعدادية غزة للبناتتطبيقينور الهدى ناصر حسين هاشم74622722522034044
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كلية العلوم/جامعة كربالء543.0077.57اعدادية غزة للبناتتطبيقينور مؤيد فائق عبد االمير74632722522034045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482.0068.86اعدادية غزة للبناتتطبيقينور نزار عليوي سلمان74642722522034046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية غزة للبناتتطبيقيهاجر هادي كريم عبود74652722522034048

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.0092.86اعدادية غزة للبناتتطبيقيوالء حيدر زهير رزاق74662722522034049

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء558.0079.71اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيدجله رشاد احمد هاشم74672722522036014

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيزهراء رشاد صبيح جابر74682722522036016

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء574.0082.00اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيزهراء محمد عبود مهدي74692722522036021

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيساره جاسم عبد الزهره عبد هللا74702722522036027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء588.0084.00اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيعال علي عباس علي74712722522036031

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء485.0069.29اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيفاطمه حيدر هادي سلمان74722722522036034

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء525.0075.00اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيكوثر عصام غانم علي74732722522036042

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء685.0097.86اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيليلى فاضل عطيه عباس74742722522036043

كلية العلوم/جامعة كربالء549.0078.43اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيمريم كفاح عبود تقي74752722522036047

كلية الزراعة/جامعة كربالء425.0060.71اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيمريم مكي صاحب حسن74762722522036048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0070.00اعدادية اليرموك للبناتتطبيقينور احمد علي حسين74772722522036051

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل684.0097.71اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيهدى بهاء يوسف كاظم74782722522036057

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء616.0088.00اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيهدى نزار علي عبد اللطيف74792722522036058

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية502.0071.71اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيوئام جليل حسون علوان74802722522036059

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء453.0064.71اعدادية النجاح للبناتتطبيقياالء نوري رضا كاظم74812722522037001

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل625.0089.29اعدادية النجاح للبناتتطبيقيتبارك خالد عبد الزهره علي74822722522037005

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء644.0092.00اعدادية النجاح للبناتتطبيقيحنان حميد مخيف عناد74832722522037006

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة550.0078.57اعدادية النجاح للبناتتطبيقيرهف سهيل مهدي حسن74842722522037007

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية النجاح للبناتتطبيقيشهد قاسم محمد محسن74852722522037011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية505.0072.14اعدادية النجاح للبناتتطبيقيضحى علي صبري جواد74862722522037012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء699.0099.86اعدادية النجاح للبناتتطبيقيفاطمه سمير بشير مال هللا74872722522037017

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0088.43اعدادية النجاح للبناتتطبيقيفجر عماد جواد كاظم74882722522037019

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية النجاح للبناتتطبيقينبأ سالم صبري جواد74892722522037022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء590.0084.29اعدادية النجاح للبناتتطبيقيهبة هللا حسين سالم صخي74902722522037025

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار658.0094.00اعدادية النجاح للبناتتطبيقيوهج اكرم محسن لفته74912722522037026

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء648.0092.57ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيبنين هادي صالح خضير74922722522038005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيحوراء حامد محيسن صبيح74932722522038007

كلية العلوم/جامعة كربالء631.0090.14ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيحوراء خالد عبد الجبار عبد علي74942722522038008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482.0068.86ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيرقية حسين علي حسين74952722522038013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء639.0091.29ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيرقيه عبد مهدي هادي74962722522038015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية521.0074.43ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء زياد طارق بدري74972722522038017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية560.0080.00ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء سعد نوري عبد الكاظم74982722522038018

كلية اللغات/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء عباس عبد الواحد عيسى74992722522038020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء633.0090.43ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء عباس محمد عكيلي75002722522038021

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت469.0067.00ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء عبد الكاظم حميد علوان75012722522038022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء554.0079.14ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيزينب خليل ابريهي هداد75022722522038024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء519.0074.14ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيسرى شهاب احمد عبود75032722522038028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0063.14ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيصبا حيدر ابراهيم حيدر75042722522038029

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء617.0088.14ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيضحى مازن حمودي محمد75052722522038030

كلية العلوم/جامعة كربالء573.0081.86ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه احمد حسين كطافه75062722522038033

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0084.57ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيمريم محمود محمد علي حسين75072722522038039

كلية العلوم/جامعة كربالء535.0076.43ثانوية الزهراء للبناتتطبيقينور احمد اسماعيل حسن75082722522038042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0066.14ثانوية الزهراء للبناتتطبيقينور الزهراء احسان صادق حسون75092722522038043

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء688.0098.29ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيهدير عبد االمير محمد حسين كريدي75102722522038047

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء600.0085.71ثانوية الزهراء للبناتتطبيقييسرى علي محمد علي عبد العباس75112722522038048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء524.0074.86اعدادية الروضتين للبناتتطبيقياسالم عامر شريف عبد75122722522039001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543.0077.57اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيبتول محمد عبد الرضا حسين75132722522039007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيبنين علي صالح محمد75142722522039009

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء628.0089.71اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيحوراء صالح هادي مرزه75152722522039012

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء681.0097.29اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيحوراء هادي كريم زاير75162722522039013

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء628.0089.71اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيرسل عباس خضير علوان75172722522039015

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء568.0081.14اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيرقيه احمد أبراهيم تقي75182722522039016

كلية العلوم/جامعة بابل490.0070.00اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيرنا فاضل خليف زيدان75192722522039020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل431.0061.57اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيزمن باسم كريم محمد75202722522039021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0070.57اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيزهراء سالم عوده دعيم75212722522039024

كلية العلوم/جامعة بابل495.0070.71اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيزهراء صاحب عبد الجبار صاحب75222722522039025

كلية العلوم/جامعة كربالء545.0077.86اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيزهراء محمد حمزه راجي75232722522039028

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل490.0070.00اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيزهراء محمد علي حسين75242722522039029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء583.0083.29اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيزهره سلمان عبد الكاظم حميدي75252722522039031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيزينب حبيب مهدي صالح75262722522039032

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل629.0089.86اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيزينب هادي جاسم عباس75272722522039033

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء688.0098.29اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيشفاء عبد الحسن صبيح كاظم75282722522039039

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل501.0071.57اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيطيبه فهران هادي مهدي75292722522039043

كلية العلوم/جامعة بابل496.0070.86اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيغصون ناجي قاسم عباس75302722522039045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيغفران رحيم بدر طالب75312722522039046

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء678.0096.86اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيفاطمه افضل عباس مهدي75322722522039047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546.0078.00اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيفاطمه حاتم مهدي صالح75332722522039049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء591.0084.43اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيفاطمه علي صالح عباس75342722522039054

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل459.0065.57اعدادية الروضتين للبناتتطبيقينبأ عباس مجيد حسين75352722522039065

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار657.0093.86اعدادية الروضتين للبناتتطبيقينرجس علي ابراهيم علي75362722522039069

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء637.0091.00اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيهاجر كاظم جاسم محمد75372722522039072

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء600.0085.71اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيهدى رعد ناصح خليل75382722522039075

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء674.0096.29اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقياستبرق عمار محمود شاكر75392722522040001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء627.0089.57اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيايات رياض محمد علي عبد الغني75402722522040003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيبنين منذر جبير مطر75412722522040007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517.0073.86اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيبيداء حيدر حمزه ناصر75422722522040009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيرقيه محمد عبد الحسين عبد75432722522040015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0076.43اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيرواء ناصر حسين غالم75442722522040016
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قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيزهراء حسين علي هادي75452722522040017

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل552.0078.86اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيزهراء كمال انور عبد العزيز75462722522040023

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل463.0066.14اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيزينب علي محمد محب اصغر محمد جعفر75472722522040025

كلية العلوم/جامعة الموصل468.0066.86اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيزينه واثق عبد هللا حسين75482722522040027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0069.71اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيفاطمه ثائر علي خدام75492722522040033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0066.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيفاطمه ماجد طارش شياع75502722522040037

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء576.0082.29اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيفاطمه محسن احمد هاشم75512722522040038

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء621.0088.71اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيمريم مصطفى حميد محمود75522722522040043

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء666.0095.14اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيمالك محمد رزاق سلمان75532722522040045

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء588.0084.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيملك خطاب عباس راضي75542722522040046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيمها امجد محمد حسين رشيد75552722522040047

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء633.0090.43اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيهدى مؤيد حميد كريم75562722522040052

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل439.0062.71اعدادية البسملة للبناتتطبيقيازهار هيثم جبار عبد الرحيم75572722522041003

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية البسملة للبناتتطبيقيبنت الهدى باسم مهدي عبود75582722522041007

كلية العلوم/جامعة كربالء577.0082.43اعدادية البسملة للبناتتطبيقيبنين نعيم حمزه وجر75592722522041009

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم464.0066.29اعدادية البسملة للبناتتطبيقيتبارك حسين كريم رشيد75602722522041010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل564.0080.57اعدادية البسملة للبناتتطبيقيحنان عبد مخيلف حسن75612722522041013

كلية القانون/جامعة كربالء566.0080.86اعدادية البسملة للبناتتطبيقيحنين هاشم احمد هاشم75622722522041014

كلية العلوم/جامعة كربالء576.0082.29اعدادية البسملة للبناتتطبيقيحياة حمادي حسين نايف75632722522041016

كلية الزراعة/جامعة كربالء453.0064.71اعدادية البسملة للبناتتطبيقيدره سعدون حاكم هاشم75642722522041017

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء562.0080.29اعدادية البسملة للبناتتطبيقيزهراء رحيم نعمه صالح75652722522041018

كلية العلوم/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية البسملة للبناتتطبيقيزهراء سالم شدود مطر75662722522041019

كلية الزراعة/جامعة كربالء420.0060.00اعدادية البسملة للبناتتطبيقيزهراء طالب هادي كاظم75672722522041020

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية البسملة للبناتتطبيقيزينب محمد عباس ذياب75682722522041031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء498.0071.14اعدادية البسملة للبناتتطبيقيزينة علي حميد حسين75692722522041032

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل505.0072.14اعدادية البسملة للبناتتطبيقيشهد صدام حسين عسكر75702722522041035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0067.43اعدادية البسملة للبناتتطبيقيغدير حسين راضي عوده75712722522041037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512.0073.14اعدادية البسملة للبناتتطبيقيغسق محمد عبد الكاظم جاسم75722722522041038

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل540.0077.14اعدادية البسملة للبناتتطبيقيفاطمه سامر مهدي جاسم75732722522041039

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل512.0073.14اعدادية البسملة للبناتتطبيقيفاطمه سعد حسن شكير75742722522041040

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية البسملة للبناتتطبيقيفاطمة صباح خضر محمد75752722522041041

كلية الزراعة/جامعة كربالء420.0060.00اعدادية البسملة للبناتتطبيقيمريم حسين ناصر حسين75762722522041045

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة455.0065.00اعدادية البسملة للبناتتطبيقيهبه برتو غالب صيهود75772722522041050

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء450.0064.29اعدادية البسملة للبناتتطبيقيهدى قصي عبد الزهره فرحان75782722522041052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0066.86اعدادية السما للبناتتطبيقيامال داود سلمان داود75792722522045005

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء437.0062.43اعدادية السما للبناتتطبيقيامال كاظم حمزه حمود75802722522045006

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء673.0096.14اعدادية السما للبناتتطبيقيايات حيدر عبد االمير سدخان75812722522045008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515.0073.57اعدادية السما للبناتتطبيقيايات عمار حميد عبد 75822722522045009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية539.0077.00اعدادية السما للبناتتطبيقيبنين خالد سعد شويت75832722522045011

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء646.0092.29اعدادية السما للبناتتطبيقيبنين علي ضمد جعفر75842722522045012

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية السما للبناتتطبيقيحنين سالم كاظم باصي75852722522045014
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كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية السما للبناتتطبيقيزهراء حيدر عاشور سبع75862722522045022

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء422.0060.29اعدادية السما للبناتتطبيقيزهراء رياض عبد الزهره حسين75872722522045024

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية السما للبناتتطبيقيزينب عالء هادي صالح75882722522045032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل483.0069.00اعدادية السما للبناتتطبيقيسجى حيدر عبد الزهره صالح75892722522045035

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء615.0087.86اعدادية السما للبناتتطبيقيسكينه ابو ذر عبد الرزاق جواد75902722522045037

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86اعدادية السما للبناتتطبيقيفاطمة حسين نجف مرتضى75912722522045045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء572.0081.71اعدادية السما للبناتتطبيقيفاطمه نور ابراهيم عباس ابراهيم75922722522045052

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء476.0068.00اعدادية السما للبناتتطبيقيمريم اسعد غانم كرجي75932722522045054

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء442.0063.14اعدادية السما للبناتتطبيقيمريم حبيب جاسم سلطان75942722522045055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546.0078.00اعدادية السما للبناتتطبيقيمريم حسين محمد كاظم75952722522045056

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل460.0065.71اعدادية السما للبناتتطبيقيمريم علي مهدي حسين75962722522045057

كلية العلوم/جامعة بابل509.0072.71اعدادية السما للبناتتطبيقيمنال حسين عبيد علي75972722522045059

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء579.0082.71اعدادية السما للبناتتطبيقينبأ فاضل حميد جاسم75982722522045060

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقياسراء محسن حسين حسن75992722522046001

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى613.0087.57اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقياسماء نصيف تركي نصيف76002722522046003

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة618.0088.29اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيايالف نوار كاظم عباس76012722522046006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0066.29اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيحوراء عبد اللطيف داهي عطشان76022722522046012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء632.0090.29اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيزهراء عبد االمير حسين عسكر76032722522046016

كلية العلوم/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيزينب تركي جبر اليج76042722522046018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0069.00اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيزينب مصعب طالب تالي76052722522046020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل439.0062.71اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيساره مجيد حسن محسن76062722522046022

كلية العلوم/جامعة كربالء546.0078.00اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيفاطمه احمد رزوقي مهدي76072722522046025

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى487.0069.57اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيفاطمه حسين خلف عويد76082722522046026

كلية اللغات/جامعة الكوفة549.0078.43اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيمحدثه عبد العباس جواد كاظم76092722522046028

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية515.0073.57اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيمريم عباس عبد الواحد حسون76102722522046029

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء633.0090.43اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيمريم عالء محمد جابر76112722522046030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء524.0074.86اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقينبأ سالم عباس عواد76122722522046031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0068.71اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيايالف فوزي حسين سلمان76132722522048005

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء553.0079.00اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيبنين يوسف حسن عيدان76142722522048006

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيتبارك ناصر مسير ضاحي76152722522048008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء600.0085.71اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيحوراء محمد مهدي حميد76162722522048010

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.0095.14اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزهراء حسين هادي دسوم76172722522048014

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء647.0092.43اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزهراء علي حسين علي76182722522048017

كلية العلوم/جامعة كربالء529.0075.57اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزينب خلدون كريم كاظم76192722522048018

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء670.0095.71اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزينب رائد راضي عناد76202722522048019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء626.0089.43اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزينب نزار كاظم حسين76212722522048020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيسرى ميثاق جواد كاظم76222722522048026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل444.0063.43اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيسماره خالد كاظم حسين76232722522048027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484.0069.14اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيضحى حسين عبد علي عواد76242722522048028

كلية العلوم/جامعة كربالء588.0084.00اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيطيبه جباره سوادي ابو حسنه76252722522048029

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء640.0091.43اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيفاطمه ضياء فتاح وزير76262722522048035
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء470.0067.14اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيفاطمه علي خضير راشد76272722522048036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء552.0078.86اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيكوثر علي عبد الحسين جاسم76282722522048039

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء678.0096.86اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيمروه عباس فاضل عبود76292722522048041

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيمريم جواد عبد هللا راضي76302722522048042

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية489.0069.86اعدادية العقيلة للبناتتطبيقينبأ صبيح هادي عباس76312722522048045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية521.0074.43اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيهدى مهند شهد مرزوك76322722522048050

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى561.0080.14اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيامنه منجد حميد مجيد76332722522054004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء636.0090.86اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيايات حيدر عبد علي محمد76342722522054005

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل482.0068.86اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيايات رائد عبد المحسن كريم76352722522054006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية507.0072.43اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيايات سعد كريم حسين76362722522054007

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0073.29اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيايات عائد حلواص سلمان76372722522054008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيايالف سعد كريم حسين76382722522054009

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين606.0086.57اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيتبارك حسين سلمان محمد76392722522054010

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء659.0094.14اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيحوراء ماجد خضير وهاب76402722522054011

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء438.0062.57اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيرقيه حسين نعمه محمد76412722522054015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء543.0077.57اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيرقيه محسن محمد رمضان76422722522054016

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل548.0078.29اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيرقيه محمد عبد االمير سالم76432722522054017

كلية العلوم/جامعة كربالء601.0085.86اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيروان ماجد حميد رشيد76442722522054018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0071.00اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيزهراء حيدر عبد االمير محي76452722522054020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء522.0074.57اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيزهراء ستار رضا جعفر76462722522054021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء611.0087.29اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيزهراء عالء شمسي حسون76472722522054024

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيسكينه عالء كاطع محمد76482722522054030

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء597.0085.29اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيعلياء هيثم عبد الحميد خضير76492722522054032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة567.0081.00اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيغدير ظافر عبد الحسين حسين76502722522054033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء533.0076.14اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيغدير عائد حلواص سلمان76512722522054034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل583.0083.29اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيفاطمه عرفان عبد الحسين عبود76522722522054042

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء695.0099.29اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيفاطمه فاضل محمد اكبر76532722522054043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء530.0075.71اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيفاطمه مهدي خطار محمد76542722522054045

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل635.0090.71اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيمرام مالك عبد االله عباس76552722522054046

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل516.0073.71اعدادية الثقافة للبناتتطبيقينور رائد عبد المحسن كريم76562722522054051

كلية الزراعة/جامعة واسط483.0069.00اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيوفاء صالح حسن زهر76572722522054055

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية662.0094.57اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيبنين احمد خبط هادي76582722522055005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء552.0078.86اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيبنين مقداد عادل صاحب76592722522055007

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيجنات رافع شاكر دوحي76602722522055009

كلية العلوم/جامعة كربالء546.0078.00اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيحوراء حسام عبد االمير محمد علي76612722522055010

كلية العلوم/جامعة بابل521.0074.43اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزهراء حيدر عبد برش76622722522055020

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء598.0085.43اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزينب عبد الخضر عباس محمد76632722522055027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء537.0076.71اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزينب محمد جواد هادي صالح76642722522055028

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء437.0062.43اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيساره ثابت عبد محمد كاظم76652722522055029

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل492.0070.29اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيشفق حيدر هيبت حميد76662722522055030

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء574.0082.00اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيشهد حبيب فرحان علي76672722522055031
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء536.0076.57اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيطيبه حامد عبيد لفته76682722522055032

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء605.0086.43اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيطيبه هاشم ناجي مهدي76692722522055033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507.0072.43اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيطيبه يعقوب كامل عامر76702722522055034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمه احمد صالح مظلوم76712722522055035

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء654.0093.43اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد الرحمن علي76722722522055041

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء606.0086.57اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيكوثر حسين عبد االمير حسون76732722522055042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيليلى احمد عبيد جليل76742722522055043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542.0077.43اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيمريم موفق رزاق مدفون76752722522055045

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء619.0088.43اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيهبه مجيد حافظ حمد76762722522055049

كلية العلوم/جامعة كربالء544.0077.71اعدادية االمامة للبناتتطبيقياسراء نزار كامل محسن76772722522056001

كلية العلوم/جامعة الكوفة558.0079.71اعدادية االمامة للبناتتطبيقيبتول حازم محمد كاظم76782722522056002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء527.0075.29اعدادية االمامة للبناتتطبيقيبتول وليد كامل هاشم76792722522056003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية االمامة للبناتتطبيقيبنين عماد رحيم عبود76802722522056004

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين491.0070.14اعدادية االمامة للبناتتطبيقيبنين قاسم محمد حنف76812722522056006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء543.0077.57اعدادية االمامة للبناتتطبيقيحوراء نجاح علي سلمان76822722522056010

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية االمامة للبناتتطبيقيدعاء حسام فضل عباس76832722522056011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء523.0074.71اعدادية االمامة للبناتتطبيقيرقيه عبد الحسن فليح عزيز76842722522056014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء616.0088.00اعدادية االمامة للبناتتطبيقيزهراء عقيل عبد العباس ثجيل76852722522056016

كلية العلوم/جامعة كربالء550.0078.57اعدادية االمامة للبناتتطبيقيزهراء فائز عبد العالي مزعل76862722522056019

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء631.0090.14اعدادية االمامة للبناتتطبيقيزينب اياد حسن عبد الكاظم76872722522056022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء605.0086.43اعدادية االمامة للبناتتطبيقيزينب جعفر حويل خليف76882722522056023

كلية العلوم/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية االمامة للبناتتطبيقيزينب عادل خميس حسن76892722522056025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء520.0074.29اعدادية االمامة للبناتتطبيقيزينه حازم عبد الحسين مجيد76902722522056026

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل501.0071.57اعدادية االمامة للبناتتطبيقيسرى احمد هاشم علوان76912722522056027

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل621.0088.71اعدادية االمامة للبناتتطبيقيضحى جاسم عباس عبد الحسين76922722522056029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية االمامة للبناتتطبيقيعذراء صدام حسين منهل76932722522056031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية510.0072.86اعدادية االمامة للبناتتطبيقيعال عادل ستار عباس76942722522056032

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء659.0094.14اعدادية االمامة للبناتتطبيقيفاطمه مكي سلمان هجوج76952722522056034

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء589.0084.14اعدادية االمامة للبناتتطبيقيهدى وائل مغامس حاجم76962722522056042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0069.71ثانوية جود االهلية للبناتتطبيقيتبارك عصام حسون عبد76972722524008001

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل628.0089.71ثانوية جود االهلية للبناتتطبيقيضحى كريم عبد جبير76982722524008002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك491.0070.14اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيايمان عبيد عبد الهادي صكبان76992722526001001

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزينب علوان والي شناوه77002722526001012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0070.14اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيضحى طالب جواد مهدي77012722526001014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل462.0066.00ثانوية الروابي المسائية للبناتتطبيقينداء احمد لفته عبد77022722526002001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء596.0085.14الخارجياتتطبيقياسماء شاكر كاظم جواد77032722528050004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515.0073.57الخارجياتتطبيقيايه احمد كاظم عليوي77042722528050014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0067.14الخارجياتتطبيقيحنين ماجد جبار مطشر77052722528050031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00الخارجياتتطبيقيزهراء حسين فؤاد حسن77062722528050051

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0073.57الخارجياتتطبيقيزهراء هشام سالم حمادي77072722528050058

كلية العلوم/جامعة بابل490.0070.00الخارجياتتطبيقيزينب عبدالهادي كريم عباس77082722528050064
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قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل634.0090.57الخارجياتتطبيقيسما عالء جواد كاظم77092722528050071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499.0071.29الخارجياتتطبيقيصفد علي سطم حسين77102722528050079

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل580.0082.86الخارجياتتطبيقينبأ احمد صالح مال هللا77112722528050110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء527.0075.29الخارجياتتطبيقينور حيدر حامد شهيد77122722528050117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى459.0065.57الخارجياتتطبيقيهديل عدنان مفتن رحم77132722528050125

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينفنوناصيل ادريس هادي علوان77142722611027003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينفنونعلي طالب نعمه كاظم77152722611027006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينفنونعلي مهدي علي نمر77162722611027007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل428.0061.14اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتفنوناسماء عبد كاظم عطيه77172722622040001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتفنونزهراء حيدر حسن جواد77182722622040004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل422.0060.29اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتفنونزهراء صباح عبد الصاحب مسلم77192722622040005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل501.0071.57اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتفنونساره أحمد عبد الحسين صادق77202722622040007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتفنونشهد محمود خالد جاسم77212722622040008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل472.0067.43اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتفنونغدير عالء موسى خليل77222722622040009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل460.0065.71اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتفنونفاطمه محمد عبيد خصباك77232722622040010
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