
قسم الحاسبة االلكترونية 2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ميسان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان384.0064.00اعدادية المرتضى للبنينادبيأحمد ماجد حطاب باطولي12821211002001

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17اعدادية المرتضى للبنينادبيبارق عدي عبد الرزاق مهدي22821211002014

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية362.0060.33اعدادية المرتضى للبنينادبيحسن علي رحيم عبد الكريم32821211002018

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية المرتضى للبنينادبيحسن عمار أحمد طعمه42821211002019

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية322.0053.67اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين جاسم عنود مجلهم52821211002021

كلية التربية/جامعة ميسان458.0076.33اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين ساجد محيسن جحيل62821211002022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين علي عبد الحسين غضبان72821211002023

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية المرتضى للبنينادبيسجاد احمد هاشم داود82821211002044

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية310.0051.67اعدادية المرتضى للبنينادبيعلي عباس عبد الواحد بقال92821211002058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان409.0068.17اعدادية المرتضى للبنينادبيعمار علي أونيس حسين102821211002061

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية313.0052.17اعدادية المرتضى للبنينادبيمحمد سعدون جلوب حسين112821211002066

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83اعدادية المرتضى للبنينادبيمحمد صادق راضي حسين جوحي122821211002067

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان362.0060.33اعدادية المرتضى للبنينادبيمرتضى قاسم موسى جعفر132821211002071

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية التحرير للبنينادبيعمار ياسر عبد الحسن جوحي142821211003076

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية316.0052.67ثانوية التحرير للبنينادبيكرار علي صدام علي152821211003084

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50ثانوية التحرير للبنينادبيمرتضى محمد سوادي خصاف162821211003102

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية301.0050.17ثانوية التحرير للبنينادبيمصطفى فالح حسين عبد الرضا172821211003112

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية316.0052.67ثانوية التحرير للبنينادبييوسف سالم شرهان حميد182821211003123

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00ثانوية السالم للبنينادبيجهاد عبد هاشم خريبط192821211004003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان398.0066.33ثانوية الكحالء للبنينادبيسجاد بدن حمدان مظلوم202821211006013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية الكحالء للبنينادبيعلي محسن فرج عاتي212821211006024

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية الكحالء للبنينادبيمصطفى جبار دعير حسن222821211006037

كلية التربية/جامعة ميسان428.0071.33ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعباس محسن عالوي هاشم232821211009035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان391.0065.17ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعبد الحسين علي عبد الحسين شذر242821211009037

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعلي ناظم جوني علي252821211009047

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية330.0055.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيحسين علي حسين هليل262821211010006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيمحمد عبد العال حسن غضب272821211010026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان424.0070.67ثانوية دجلة للبنينادبيحسين عقيل محمد زغير282821211011017

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية317.0052.83ثانوية دجلة للبنينادبيحسين محمد كاطع عبد292821211011021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان398.0066.33ثانوية دجلة للبنينادبيعقيل سعد كامل عبد الحسن302821211011030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية دجلة للبنينادبيياسر علي طاهر احمد312821211011056

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية علي الغربي للبنينادبيجعفر هيبه سلمان ابراهيم322821211012008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط421.0070.17ثانوية علي الغربي للبنينادبيمجتبى سعد قاسم هاشم332821211012034

كلية التربية/جامعة ميسان421.0070.17اعدادية كميت للبنينادبيباقر محمد عبد الوهاب وثيج342821211014009

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية315.0052.50اعدادية كميت للبنينادبيحسن خالد كشيش يوسف352821211014012

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان366.0061.00اعدادية كميت للبنينادبيحسين جميل عاتي صكر362821211014017

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان369.0061.50اعدادية كميت للبنينادبيعلي ميثم حامد حميد372821211014039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان377.0062.83اعدادية كميت للبنينادبيكرار راضي رشك مجيد382821211014041

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان361.0060.17اعدادية كميت للبنينادبيمصطفى عاشور عبد علي عبد النبي392821211014058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان438.0073.00اعدادية كميت للبنينادبيمنتظر حميد موسى خلف402821211014059

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية305.0050.83اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسين محمد جاسم داخل412821211015005
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كلية التربية/جامعة ميسان449.0074.83اعدادية اإلعتدال للبنينادبيبهاء الدين جاسب جلوب العيبي422821211016002

كلية التربية/جامعة ميسان435.0072.50اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمرتضى كريم جاسم مارد432821211016039

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية المشرح للبنينادبيباقر حسن فلحي حسن442821211017007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83اعدادية المشرح للبنينادبيعلي هاشم كاطع سيد452821211017029

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية307.0051.17اعدادية المشرح للبنينادبيكرار كاظم رحيم عطيه462821211017031

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية المشرح للبنينادبيمحمد حمزه عباس معيلو472821211017036

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية334.0055.67ثانوية الميمونة للبنينادبياحمد احمد حسن صالح482821211018001

كلية التربية/جامعة ميسان444.0074.00ثانوية الميمونة للبنينادبيصادق كريم جبر كاظم492821211018035

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية324.0054.00ثانوية الميمونة للبنينادبيعلي غالب كامل خشان502821211018049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83ثانوية الميمونة للبنينادبيعلي ناجي جاسب عوده512821211018053

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية321.0053.50ثانوية الميمونة للبنينادبيمحمد رائد شياع فهد522821211018057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان436.0072.67ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعباس جبار جمعه عبيد532821211020028

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان373.0062.17ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعلي عبد الزهره محمد كاصد542821211020043

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية314.0052.33ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيياسر عمار صبري العيوس552821211020070

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار361.0060.17ثانوية ميسان للبنينادبيأحمد سلمان صالح موزان562821211024001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية ميسان للبنينادبيحسن محمد غانم غضبان572821211024005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية ميسان للبنينادبيحيدر هاشم عذير مناتي582821211024010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية ميسان للبنينادبيعلي عبد الحر برهان جبر592821211024018

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية ميسان للبنينادبيفيصل عباس سلمان جنزيل602821211024023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان380.0063.33ثانوية ميسان للبنينادبيكرار فالح كاظم واوي612821211024025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية ميسان للبنينادبيماجد خيري راضي سوادي622821211024027

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية ميسان للبنينادبيمحمد خالد كاطع عوفي632821211024029

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية ميسان للبنينادبيمصطفى ربيع جليب هاشم642821211024035

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية324.0054.00ثانوية الحسنين للبنينادبيعلي حيدر عبود فليح652821211036007

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية329.0054.83ثانوية الحسنين للبنينادبيمنتظر جاسب خليفه عطوان662821211036010

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان364.0060.67ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبياحمد عباس محيسن محمد672821211038002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيحسين جواد كاظم محسن682821211038006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان404.0067.33ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيحسين خلف كاوش فرطوس692821211038007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيزين العابدين حسين خنجر فهد702821211038017

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيعبد هللا كريم عبد هللا جبر712821211038024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار377.0062.83اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيابراهيم عجالن خزعل محمد722821211039002

كلية التربية/جامعة ميسان458.0076.33اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبياحمد سالم صادق رضا732821211039006

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبياحمد نعيم غالم رضا742821211039012

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية329.0054.83اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبياسماعيل ماجد ابراهيم بندر752821211039013

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيايوب نعمه عبد علي ابخيت762821211039016

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيجاسم احمد عبد الكريم طاهر772821211039019

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0073.00اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين عيدان سيد حسان782821211039037

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية312.0052.00اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين وليد عبد مرهج792821211039042

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية308.0051.33اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمرتضى كامل كريم زوير802821211039091

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان380.0063.33اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمنتظر كامل كاظم خليفة812821211039099

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50اعدادية االرشاد للبنينادبيعباس علي محسن كعيبر822821211040018
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان417.0069.50اعدادية االرشاد للبنينادبيعلي جمال عبد منشد832821211040019

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0075.33اعدادية االرشاد للبنينادبيمصطفى حنظل عيال عطية842821211040024

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية319.0053.17اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبياحمد عبد الكريم حسن سالم852821215001012

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية301.0050.17اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعباس عيسى مجيد عبيد862821215001111

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية330.0055.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعلي سهم جبر ثعلب872821215001135

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمجتبى اسعد عباس دهيش882821215001173

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0065.83اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمحمد عبد الحسين عطيه حمود892821215001188

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبييوسف خالد حسن محمد902821215001232

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيأنور محيبس منصور سلمان912821217001008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيحسين صدام جبار دعيش922821217001020

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيسجاد منذر فالح كريم932821217001033

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيابراهيم حميد عبود كريم942821217002001

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيرحيم فليح جري صابر952821217002010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار361.0060.17ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيرسول عبود حافظ محمد962821217002011

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان368.0061.33ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيعباس عبد هللا فلحي حسن972821217002016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيعلي صباح فلحي حسن982821217002019

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيكاظم عليوي فرحان منشد992821217002021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار391.0065.17ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيمسلم احمد حسين علي1002821217002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيأكرم مزهر خزعل رحمه1012821217003001

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيسعد عباس حنون جبر1022821217003005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان401.0066.83ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيمؤمل محمد راشد كزار1032821217003009

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية324.0054.00ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيمحمد خميس غازي صلبوخ1042821217003011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية النصر المختلطةادبيحسن محمد سعيد حسين1052821217004004

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50ثانوية النصر المختلطةادبيسجاد قاسم جعفر محيسن1062821217004016

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان362.0060.33ثانوية النصر المختلطةادبيمحمد قاسم لطيف لفته1072821217004026

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية324.0054.00ثانوية النصر المختلطةادبيمصطفى علي حسين جاسم1082821217004029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية بني هاشم المختلطةادبيعدنان حسين رمان باشخ1092821217006005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة365.0060.83ثانوية بني هاشم المختلطةادبيمنتظر كاظم جبار محسن1102821217006008

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00ثانوية بني هاشم المختلطةادبيمنتظر كريم جوده اليج1112821217006009

كلية التربية/جامعة ميسان462.0077.00ثانوية االباء المختلطةادبيعلي سعد عبد الجبار مسلم1122821217007004

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33ثانوية االباء المختلطةادبيمرتضى عبد النبي حسن عبيد1132821217007006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان434.0072.33ثانوية النضال للبناتادبيتبارك عبد االمير حسن جعفر1142821222001018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية النضال للبناتادبيزينب علي سويد مجيسر1152821222001036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية النضال للبناتادبيزينب ماجد صاحب طالب1162821222001037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0080.33ثانوية النضال للبناتادبيعذراء خالد حسن عبد الرضا1172821222001044

كلية التربية/جامعة ميسان427.0071.17ثانوية النضال للبناتادبيفاطمه عبد عرمش زبون1182821222001050

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبياالء عبود دهش شلغم1192821222004001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيزهراء عباس مانع زغير1202821222004009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان402.0067.00ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيضحى حسن فهود غضبان1212821222004015

كلية التربية/جامعة ميسان420.0070.00ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيفاطمه رحيم حريز حنتوش1222821222004018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان380.0063.33ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبينهايه سوادي دخن خالد1232821222004029
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان408.0068.00ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيورده ريسان دربايه هاشم1242821222004032

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان366.0061.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيآيات تحسين علي محي1252821222005003

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان362.0060.33اعدادية بنت الهدى للبناتادبيابرار مهدي راضي عيدان1262821222005008

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية302.0050.33اعدادية بنت الهدى للبناتادبياسيل محمود نعمة مرتضى1272821222005009

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67اعدادية بنت الهدى للبناتادبيبراق مرتضى نعمة لعيبي1282821222005014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان397.0066.17اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء علي هاشم حمود1292821222005042

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزينب حميد جابر حسن1302821222005051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان400.0066.67اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور الهدى عبد السادة ناصر سلمان1312821222005091

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33ثانوية البتول للبناتادبيايات عالء عبد الحسين عبد علي1322821222006004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية البتول للبناتادبيرقيه علي كاظم علوان1332821222006026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان439.0073.17ثانوية البتول للبناتادبينور الزهراء جبار عبد االمير مبارك1342821222006072

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية العذراء للبناتادبيايمان علوان شيال فرج1352821222008006

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية العذراء للبناتادبيبنين جاسب محمد موزان1362821222008008

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية324.0054.00ثانوية العذراء للبناتادبيحوراء شياع صاحب حسين1372821222008014

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17ثانوية العذراء للبناتادبيرقية علي عبد الحسين جبار1382821222008019

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان363.0060.50ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء راضي سالم جابر1392821222008023

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17ثانوية العذراء للبناتادبيضحى ستار جبار حسن1402821222008038

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0074.33ثانوية العذراء للبناتادبينوره عادل جلوب حسين1412821222008049

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية العذراء للبناتادبيهدى حميد عبد هللا محبس1422821222008051

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان362.0060.33ثانوية الكحالء للبناتادبيامنه محمد عبد الرضا بوهان1432821222011001

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17ثانوية الكحالء للبناتادبيرقية كريم عيسى علي1442821222011012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان553.0092.17ثانوية الكحالء للبناتادبينور الهدى خير هللا حيدر كاظم1452821222011042

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية المجر الكبير للبناتادبيايات محمد عوده هليل1462821222012004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان379.0063.17اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزينب يحيى عالوي أكريم1472821222012035

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية المجر الكبير للبناتادبيفاطمه صالح طعمه سلمان1482821222012050

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان363.0060.50اعدادية المجر الكبير للبناتادبيمريم بشير جمعه عنبر1492821222012056

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية سيناء للبناتادبييمامة حسن خميس زبون1502821222014033

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزهراء جاسم محمد حسن1512821222016009

كلية التربية/جامعة ميسان431.0071.83ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزهراء علي جميل سعيد1522821222016012

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزينب خضير عباس راضي1532821222016015

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية327.0054.50ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزينه عبد الكريم جوني جاسم1542821222016020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية كميت للبناتادبيفاطمه حمزه عبد الكريم أحمد1552821222017037

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية الزوراء للبناتادبيسارة خالد حاتم لعيبي1562821222020041

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمة جاسم عبيد حسين1572821222020053

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان367.0061.17اعدادية الزوراء للبناتادبيمروة طعمة جاسم فريح1582821222020064

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية الزوراء للبناتادبيمالك حسن عباس حسين1592821222020068

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية325.0054.17اعدادية الزوراء للبناتادبييقين عبد الستار جابر جاسم1602821222020075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط412.0068.67ثانوية االقصى للبناتادبياسراء عبد الكريم صبري نعيمه1612821222021002

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية307.0051.17ثانوية المشرح للبناتادبيبنين كاظم عبد الحسن عباس1622821222022008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية361.0060.17ثانوية الميمونة للبناتادبيحوراء حميد جاسم محمد1632821222023009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33ثانوية الميمونة للبناتادبيرقيه حسين جاسم عليوي1642821222023012
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قسم رياض االطفال-الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار361.0060.17ثانوية الميمونة للبناتادبيرؤى فائق جاسم محمد1652821222023014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية الميمونة للبناتادبيزينب عبد الزهره شنان طارش1662821222023023

كلية التربية/جامعة ميسان429.0071.50ثانوية الميمونة للبناتادبيزينب نعيم حسين ازغير1672821222023029

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية الميمونة للبناتادبيطيبه عبد الرحيم حسين ازغير1682821222023036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0065.67ثانوية الميمونة للبناتادبييمامه حسن ياسين وادي1692821222023050

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67ثانوية غرناطة للبناتادبيرسل فرحان جاسم زبون1702821222024005

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية غرناطة للبناتادبيزهراء باسم محمد احمد1712821222024008

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67ثانوية غرناطة للبناتادبينبأ يوسف رمضان عباس1722821222024023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33ثانوية غرناطة للبناتادبينور صبيح شالل عبد1732821222024024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان430.0071.67ثانوية غرناطة للبناتادبيهدى علي عزيز صالح1742821222024025

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17ثانوية ام عمار للبناتادبيابتسام كامل جبر صالح1752821222027001

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية ام عمار للبناتادبيزمن نصير بدر عذاب1762821222027010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان408.0068.00ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء عطيه حسوني موسى1772821222027015

كلية التربية/جامعة ميسان427.0071.17ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء هاشم علوان جوي1782821222027018

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية ام عمار للبناتادبيساره محمد زغير شرهان1792821222027022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان437.0072.83ثانوية ام عمار للبناتادبيضحى فرحان محمد حسان1802821222027024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان425.0070.83ثانوية ام عمار للبناتادبيعفاف محمد كاطع عبد الساده1812821222027028

كلية التربية/جامعة ميسان433.0072.17ثانوية ام عمار للبناتادبيفاطمه جاسم خلف جبر1822821222027030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان426.0071.00ثانوية ام عمار للبناتادبيفاطمه والي عبد الساده دخيل1832821222027032

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان371.0061.83ثانوية ام عمار للبناتادبييقين تحسين دعموث داخل1842821222027041

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيبنين حازم كطو عبد الحسن1852821222030007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيجوان حسن غانم حميدي1862821222030010

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية335.0055.83ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيفاطمه نجم عبد هللا حمود1872821222030033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان390.0065.00ثانوية العدل للبناتادبيامال حسوني شغاتي خماس1882821222032001

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان364.0060.67ثانوية العدل للبناتادبينرجس مصطفى كاظم محسن1892821222032013

كلية التربية/جامعة ميسان468.0078.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزهراء حميد مجيد سلمان1902821222036023

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية322.0053.67ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزهراء طالب هاشم جبار1912821222036025

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان374.0062.33ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزهراء عالوي حسون بلعوط1922821222036026

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزينب مرتضى خلف غالب1932821222036037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان409.0068.17ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيمريم مرتضى خلف غالب1942821222036062

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيهدى جليل مولى زيبك1952821222036073

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية ام ورقة للبناتادبيزينه علي زامل فريح1962821222038029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان379.0063.17ثانوية االرتقاء للبناتادبيام البنين حسن كويم محمد1972821222039001

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية االرتقاء للبناتادبيبنين علي جبار رشيج1982821222039007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان419.0069.83ثانوية االرتقاء للبناتادبيزهراء حيدر طالب جحيل1992821222039017

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية االرتقاء للبناتادبيزهراء عبد الرحمن صدام كاظم2002821222039018

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية321.0053.50ثانوية االرتقاء للبناتادبيساره محمد محسن عباس2012821222039023

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية327.0054.50ثانوية االرتقاء للبناتادبيفاطمة زيدان جادر جبر2022821222039032

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية ثغر العراق للبناتادبيبتول سالم عجيل راضي2032821222040011

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط395.0065.83ثانوية ثغر العراق للبناتادبيتبارك علي سعيد يوسف2042821222040015

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان393.0065.50ثانوية ثغر العراق للبناتادبيحوراء موسى حسن عباس2052821222040022
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة365.0060.83ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزهراء عدنان دويش زامل2062821222040029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان391.0065.17ثانوية ثغر العراق للبناتادبيعنيده عبد الحسين ناصر حسين2072821222040049

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيايات غازي ليلو ثويني2082821222041003

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان374.0062.33للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيسجى زهراو علي جويت2092821222041028

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيطيبه سالم بطاط شريف2102821222041031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان404.0067.33ثانوية النجاة للبناتادبيبتول علي هواش مارد2112821222042008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان403.0067.17ثانوية النجاة للبناتادبيخديجة سالم زهراو ساري2122821222042019

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان372.0062.00ثانوية النجاة للبناتادبيدعاء هيثم خريبط جبر2132821222042021

كلية التربية/جامعة ميسان419.0069.83ثانوية النجاة للبناتادبيمنى كاطع ياسر ثاني2142821222042076

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان398.0066.33ثانوية النجاة للبناتادبينور فيصل حنين ساهي2152821222042081

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00ثانوية النجاة للبناتادبيوسن زامل حريجة رياش2162821222042084

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية النجاة للبناتادبييقين علي رشك حبيب2172821222042085

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان375.0062.50ثانوية مروج الذهب للبناتادبيحوراء حيدر كريم فريح2182821222044020

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17ثانوية مروج الذهب للبناتادبيرانيا طالب حسين عالوي2192821222044027

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية مروج الذهب للبناتادبيرشا باسم محمد جاسم2202821222044032

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00ثانوية مروج الذهب للبناتادبيرياحين سعيد خميس عوده2212821222044034

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزهراء نعمه خلف رسن2222821222044043

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00ثانوية مروج الذهب للبناتادبيشيماء رمضان عطيه اعشم2232821222044065

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00ثانوية مروج الذهب للبناتادبيهبه عباس علي زايد2242821222044095

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتادبيرباب حسين حميد شطيب2252821224003002

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية311.0051.83ثانوية التأميم المسائية للبناتادبياسراء حيدر ناصر لفته2262821226001003

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية319.0053.17ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيحوراء علي جلوب حميد2272821226001016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزهراء سالم رزاق فاضل2282821226001031

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان364.0060.67ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزهراء عوده مكطوف لكن2292821226001036

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيمريم محمد خضر حسن2302821226001071

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان408.0068.00ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيخديجه عبد الحسين شايش جاور2312821227002004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيحوراء محمد راشد كزار2322821227003002

كلية التربية/جامعة ميسان433.0072.17ثانوية النصر المختلطةادبيزينب وليد رشك باني2332821227004008

كلية التربية/جامعة ميسان463.0077.17ثانوية بني هاشم المختلطةادبيايمان غانم راضي كلش2342821227006001

كلية التربية/جامعة ميسان437.0072.83ثانوية بني هاشم المختلطةادبيحمديه حبيب كريم عبد هللا2352821227006002

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية331.0055.17ثانوية بني هاشم المختلطةادبيزينب علي محمد نعيمه2362821227006005

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء361.0060.17ثانوية بني هاشم المختلطةادبيفاطمه سالم راضي كلش2372821227006006

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان403.0067.17ثانوية االباء المختلطةادبيآية كريم حميد حسن2382821227007001

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد عباس صدام ليلو2392821411001011

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17اعدادية الثورة للبنيناحيائيعبد الجبار جاسم محمد عوده2402821411001057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية الثورة للبنيناحيائيمؤمل علي عطيه ثامر2412821411001091

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0066.67اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد حسن خالد جعفر ساده2422821411001100

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية362.0060.33اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد مهدي جبار كاظم سعد2432821411001109

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0066.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين فالح حسن زبون2442821411002010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50اعدادية العمارة للبنيناحيائيابو الفضل عبد الكريم كاظم علي2452821411005008

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0082.83اعدادية العمارة للبنيناحيائيباقر حسين جعفر شرامه2462821411005025
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كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0085.50اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي كاظم زغير موسى2472821411005093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451.0075.17ثانوية الكحالء للبنيناحيائيحيدر علي كريم غليم2482821411006006

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيجعفر احمد عباس رميح2492821411007019

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.0096.83اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحيدر عباس عبد الرزاق محمد2502821411007044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية478.0079.67اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد حسن عرمش زبون2512821411007080

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد صبري محمد خضر2522821411007087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمنتظر كاظم حسن جبار2532821411007119

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية324.0054.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيباقر حيدر هاشم لفتة2542821411008007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17اعدادية االندلس للبنيناحيائيمصطفى قحطان حسين مطر2552821411008056

كلية الزراعة/جامعة ميسان369.0061.50اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيعمار فالح جيجان معن2562821411010027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط513.0085.50ثانوية دجلة للبنيناحيائيحسين عمار عبد الزهرة راضي2572821411011016

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0066.67ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي سرمد نجم عبود2582821411011045

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0060.17ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي عباس حسن حسين2592821411011047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية دجلة للبنيناحيائيمحمد الصادق محمود غضبان سويري2602821411011055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيعلي حياوي كاظم كاطع2612821411012020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية558.0093.00ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيحسين عبد علي جلوب2622821411013005

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0076.00ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيمحسن احمد حسن محمد2632821411013022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية كميت للبنيناحيائيعلي زامل درويش ربيع2642821411014017

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية305.0050.83اعدادية كميت للبنيناحيائيمرتجى حيدر فاخر حسن2652821411014028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمنتظر محمود جعاتي حسن2662821411015049

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0069.00اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيعلي حسن عودة حسوني2672821411016019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائياسحاق يوسف رحيمه عبد هللا2682821411020005

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيحسن محمد عبد الرضا جبر2692821411020008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيحسين علي حسين عوده2702821411021011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0070.00اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيحسين علي لفتة اعبيد2712821411021012

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0084.00اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيرسول عقيل كاظم كريم2722821411021019

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان585.5697.59ثانوية المتميزيناحيائيعلي عقيل سالم جاسم2732821411023036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيعبد هللا محمد عباس بداي2742821411035019

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز563.0093.83ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيمرتضى رحيم عجيل مفتن2752821411035036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان389.0064.83اعدادية االرشاد للبنيناحيائيعبد هللا صبيح منور عاشور2762821411040019

كلية الزراعة/جامعة كربالء363.0060.50ثانوية صدى العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي فالح حسن صالح2772821413003007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيرضا محمد فاخر عبود2782821415001052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمجتبى عبد الرضا حسين مخرب2792821415001098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيهاشم عبد الجبار هاشم جبر2802821415001152

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمصطفى كريم عطيه بادر2812821415001164

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز545.0090.83ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيسجاد قيس عواد راضي2822821417002004

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67ثانوية الشهيد باسم المختلطةاحيائيمنتظر حيدر وحيد جاسم2832821417003003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان415.0069.17ثانوية النضال للبناتاحيائيايمان احمد عبد حسين2842821422001009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية589.0098.17ثانوية النضال للبناتاحيائيريام عبد هللا خلف زوير2852821422001031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء جاسب عباس شويل2862821422001034

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية585.0097.50ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب موسى سفاح جعفر2872821422001062

14 من 7صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 ميسان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17ثانوية النضال للبناتاحيائيضحى ابراهيم فرج حيبش2882821422001068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية االصالة للبناتاحيائيايات تحسين علي كارون2892821422002010

كلية العلوم/جامعة واسط543.0090.50ثانوية االصالة للبناتاحيائيتبارك حسين عكالوي طعمه2902821422002028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان456.0076.00ثانوية االصالة للبناتاحيائيهناءي وسام عبد الرزاق زبون2912821422002119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان420.0070.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيعقيله محمود عبد الحسن عباس2922821422003090

كلية التمريض/جامعة ميسان581.0096.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيمريم قاسم خليفه عطوان2932821422003119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب رعد حسن جوده2942821422005068

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان527.0087.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيعذراء حسين علي عبد الرضا2952821422005096

كلية العلوم/جامعة ميسان517.0086.17اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمالك حسين علي عبد الرضا2962821422005124

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء426.0071.00اعدادية العمارة للبناتاحيائيام البنين نجم قاسم جودان2972821422009012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00اعدادية العمارة للبناتاحيائيريا علي عبد الواحد قاسم2982821422009054

كلية الصيدلة/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب رافد عبد الكريم ياسين2992821422009078

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب عباس عنيد اسماعيل3002821422009081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب موسى راضي سعد3012821422009084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان417.0069.50اعدادية العمارة للبناتاحيائيكوثر سالم حامد علي3022821422009118

كلية العلوم/جامعة ميسان524.0087.33اعدادية العمارة للبناتاحيائينبأ عبد الرضا كاظم عبد الرضا3032821422009132

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء569.0094.83اعدادية العمارة للبناتاحيائينبأ مولى نعمه زبون3042821422009134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان394.0065.67اعدادية العمارة للبناتاحيائينور الهدى زهراو رشك مطلك3052821422009142

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية الفرات للبناتاحيائيمريم رحيم عريبي نافل3062821422010100

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائياسراء حسن محمد عبد الرسول3072821422012004

كلية العلوم/جامعة ميسان535.0089.17اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبتول رحيم شندي بدر3082821422012008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان393.0065.50اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيشهد جاسم فرحان خليفه3092821422012099

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبشرى حسن عذافه بدر3102821422013015

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيرحمه محمد جاسم محمد3112821422013031

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء عاطف دحام حسن3122821422013048

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية353.0058.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمالك عبد الهادي عبد الحسين جثير3132821422013116

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0070.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائينور الهدى عباس حسين عباس3142821422013127

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية313.0052.17ثانوية سيناء للبناتاحيائيآيات عبد الستار عبد الجبار علي3152821422014001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزهراء صباح عبد حريز3162821422015042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33ثانوية علي الغربي للبناتاحيائينور كريم سلمان محمد3172821422015102

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى527.0087.83ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائياسراء زهير ياسر هادي3182821422016004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيتبارك قحطان عدنان بداي3192821422016012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية481.0080.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيضحى حسين برغال عبيده3202821422018072

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان427.0071.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيغفران غالي خارع كريم3212821422018076

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17ثانوية الغفران للبناتاحيائياسيل خلف زبالة حمزة3222821422019002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان433.0072.17ثانوية الغفران للبناتاحيائيفاطمة داود الزم علي3232821422019057

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية552.0092.00اعدادية الزوراء للبناتاحيائيحنان محمد سيد حافظ3242821422020012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان418.0069.67اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزينب عباس خشين معن3252821422020035

كلية التربية/جامعة ميسان485.0080.83اعدادية الزوراء للبناتاحيائيفاطمة رسول صالل عبد الجبار3262821422020056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية االقصى للبناتاحيائيفاطمة عالء جبار شنين3272821422021027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان429.0071.50ثانوية الميمونة للبناتاحيائيايالف صادق منشد خنياب3282821422023005
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية317.0052.83ثانوية الميمونة للبناتاحيائيرنا صالح بابل صالح3292821422023027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر421.0070.17ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزهره حسين جدوع شجس3302821422023042

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء587.0097.83ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزينب حبيب غيبه محمد3312821422023044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية الميمونة للبناتاحيائيفاطمه جاسم جخيور صالح3322821422023066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33ثانوية الميمونة للبناتاحيائيمريم ماجد هاتو عيدي3332821422023083

كلية الزراعة/جامعة ميسان360.0060.00ثانوية غرناطة للبناتاحيائيايه احمد عويد عبد هللا3342821422024013

كلية العلوم/جامعة ميسان517.0086.17ثانوية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد قاسم كاطع3352821422025017

كلية التمريض/جامعة ميسان579.0096.50ثانوية ام عمار للبناتاحيائيايات مجيد جبر بشاره3362821422027006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33ثانوية ام عمار للبناتاحيائيتبارك فيصل حسن محمد3372821422027013

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل450.0075.00ثانوية ام عمار للبناتاحيائيزينب انس رشيد محسن3382821422027023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية ام عمار للبناتاحيائيسجى خالد مفتن صالح3392821422027028

كلية التربية/جامعة ميسان458.0076.33اعدادية البيان للبناتاحيائياسراء طاهر حسين هاشم3402821422028011

كلية التربية/جامعة ميسان496.0082.67ثانوية المشكاة للبناتاحيائينور صبيح شبيب محيبس3412821422031061

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية544.0090.67ثانوية خولة للبناتاحيائينور الزهراء حسن حميد جبار3422821422033049

كلية العلوم/جامعة واسط506.0084.33ثانوية خولة للبناتاحيائيهبة علي عبد الحسين مرهج3432821422033053

كلية التربية/جامعة ميسان471.0078.50ثانوية خولة للبناتاحيائيهند نعيم عطية عكيلي3442821422033055

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية552.0092.00ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيمنار سلمان كويطع شرهان3452821422037047

كلية التربية/جامعة ميسان484.0080.67ثانوية الطيبات للبناتاحيائيرنين جاسم محمد رشك3462821422045015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية الهاشمي النموذجية االهلية للبناتاحيائيبسمه عقيل خليل ابراهيم3472821424002002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية الهاشمي النموذجية االهلية للبناتاحيائيمريم كريم نوري كاطع3482821424002005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0088.50ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيلبنى ياسر محسن صروط3492821424005008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيايات كريم مولى جاسم3502821426001011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان393.0065.50ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيدعاء عبد الزهرة عباس عبد الرضا3512821426001017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الزهرة جاسم محمد3522821426001029

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء مهدي محسن مزعل3532821426001034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاتن فرحان صالح جاسم3542821426001049

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0084.33ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائينور الهدى علي جبر يونس3552821426001072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيهبة رحيم نعمة صالح3562821426001080

كلية الزراعة/جامعة ميسان476.0079.33ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزينب علي جبار عكله3572821426001084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين حسن جاسم محمد3582821511001038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسجاد كريم علي جاسم3592821511001079

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد سلمان هاشم محمد3602821511001161

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد علي هليل عبد الحسن3612821511001167

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان530.0088.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد لطيف عمران عيسى3622821511001172

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0086.17اعدادية المرتضى للبنينتطبيقياحمد مجيد موسى حميد3632821511002011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية337.0056.17اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعباس علي كاظم حسين3642821511002058

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية468.0078.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي مهدي داود محمد3652821511002078

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان575.0095.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيكرار فاضل خضير عبد3662821511002085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد جمعة رحيم عباس3672821511002098

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة544.0090.67اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمصطفى سالم شنيشل كاظم3682821511002114

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمهدي عطية خضير عبد3692821511002124
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط380.0063.33ثانوية السالم للبنينتطبيقيحسن علي سيد جري3702821511004008

كلية العلوم/جامعة القادسية408.0068.00ثانوية السالم للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا كاظم غضبان3712821511004038

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط491.0081.83ثانوية السالم للبنينتطبيقيمقتدى محمد حبيب خلف3722821511004053

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية481.0080.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيابو الحسن هادي سوادي سالم3732821511005008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحيدره محمد حنتوش اسد3742821511005063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيسجاد علي حسين جبر3752821511005069

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0070.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعباس حسام عبد االمير سالم3762821511005076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعبد هللا حسين كاظم حسن3772821511005083

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية539.0089.83اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي احمد عون رشك3782821511005086

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمؤمل قاسم طه حميد3792821511005113

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمرتضى علي جبار طعمه3802821511005139

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيحسين حيدر دواي حسن3812821511006013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية439.0073.17ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيصاحب صادق صاحب احمد3822821511006030

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى436.0072.67ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيعلي السجاد بدر لفته عبيد3832821511006034

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان521.0086.83ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيمصطفى علي حسين عوده3842821511006051

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى395.0065.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين جبار عطوان مطر3852821511007023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية364.0060.67اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين عالء محسن مزعل3862821511007027

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان531.0088.50اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين علي كاطع الزم3872821511007032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية350.0058.33اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين علي مطر راضي3882821511007033

كلية العلوم/جامعة ديالى383.0063.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحيدر نعمه عباس صبيح3892821511007040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيصالح محمد محسن صوالغ3902821511007054

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة481.0080.17اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيكرار احمد عبود محسن3912821511007094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد رشدي عبد علي رشيد3922821511007118

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة540.0090.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد عبد المطلب زوير نعمه3932821511007125

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد قاسم حسن سعد3942821511007130

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمسلم عقيل مطلك خفي3952821511007141

كلية العلوم/جامعة ديالى386.0064.33اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمصطفى محمد شهيب داود3962821511007145

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية االندلس للبنينتطبيقيرام ياسر شرهان جبر3972821511008034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية االندلس للبنينتطبيقيرسول جميل سعد غانم3982821511008035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان399.0066.50اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعباس حيدر رشيد حميد عماره3992821511008045

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية468.0078.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد رحيم جاسب عنيد4002821511008080

كلية التربية /جامعة الحمدانية365.0060.83اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد فرحان سالم حمد4012821511008096

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد مجيد حميد راهي4022821511008100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0070.00ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيحسن محمد حريز رسن4032821511009006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.0085.50ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيعلي عبد االمير حوشي محمد4042821511009019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية343.0057.17اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحمزة جاسم صبيح هالل4052821511010029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى364.0060.67اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيصادق هادي علي كرم4062821511010043

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية409.0068.17اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيقاسم مطر ماجد رحيل4072821511010069

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية415.0069.17اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيكرار سالم عباس جبر4082821511010070

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط505.0084.17اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد حسن رزاق حمود جاسم4092821511010080

كلية العلوم/جامعة الكوفة450.0075.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد حسين عبد الكاظم رشيد4102821511010081
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كلية العلوم/جامعة القادسية404.0067.33اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمرتضى فيصل عباس جاسم4112821511010109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط382.0063.67اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمصطفى سعد شيال حسن4122821511010113

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية336.0056.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقيأبو الفضل نجم عبد جعفر4132821511011004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية349.0058.17ثانوية دجلة للبنينتطبيقيأحمد فاضل جلوب فالح4142821511011005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسن عباس علي فاضل4152821511011024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67ثانوية دجلة للبنينتطبيقيزين العابدين علي عنيد سبهان4162821511011054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية دجلة للبنينتطبيقيسجاد فهد كزار علي4172821511011062

كلية العلوم/جامعة القادسية457.0076.17ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعباس عامر محمد جابر4182821511011065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعبد هللا حاتم عوده سريح4192821511011070

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى476.0079.33ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي شاكر باشخ حسين4202821511011086

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي كاظم عطيه أعشم4212821511011090

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية408.0068.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمصطفى حسن شوني جمعه4222821511011134

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية452.0075.33ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمجتبى حسين جبر حسين4232821511012041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط406.0067.67ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقياحمد ستار عبد الرضا غالي4242821511013002

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت505.0084.17ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيجاسم محمد عبود جبر4252821511013003

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيرسول عباس عاشور والي4262821511013007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية كميت للبنينتطبيقيسيف حمزة سرحان محيسن4272821511014032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحامد قاسم خريبط كاظم4282821511015022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسنين كاطع ماهي شبيب4292821511015026

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية411.0068.50اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين عبد الواحد محيبس غانم4302821511015039

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين مرتضى عبيد محمد4312821511015051

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط506.0084.33اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحيدر حسين مفتن مسلم4322821511015058

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية366.0061.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعباس فاضل عباس فرحان4332821511015093

كلية العلوم/جامعة الكوفة474.0079.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعباس كريم مجيد مغراف4342821511015094

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى529.0088.17اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعبد الحميد مشتت حسين كريم4352821511015099

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمؤمل احمد كريم غافل4362821511015146

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية479.0079.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمؤمل خالد عبد كطين4372821511015148

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية431.0071.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمؤمل لؤي علي محمد4382821511015152

كلية الزراعة/جامعة كربالء363.0060.50اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد سعدون رسن مسلم4392821511015172

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان525.0087.50اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمنتظر محمد عبود محمد4402821511015219

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقييوسف كريم درجال ثجيل4412821511015229

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0065.00اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيجعفر صالح فرج عبد4422821511016018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحيدر محمد عبد االمام معين4432821511016047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط419.0069.83اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي حسن مخيلف صخي4442821511016068

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمصطفى محمد كمين مطشر4452821511016105

كلية الزراعة/جامعة ميسان388.0064.67اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمنتظر زغير خلف عاتي4462821511016109

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان526.0087.67اعدادية المشرح للبنينتطبيقيجبار جمعه شاله حسين4472821511017013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحسام فراس صالل شنيور4482821511020011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى378.0063.00ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمنتظر فرج قاسم رسن4492821511020104

كلية الزراعة/جامعة كربالء372.0062.00اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقياركان علي فالح حسين4502821511021005

كلية العلوم/جامعة بابل419.0069.83اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسن يوسف عبد الزهرة نور4512821511021023
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كلية العلوم/جامعة بابل444.0074.00اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسنين محمد هاشم عبيد4522821511021024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط396.0066.00اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين حبيب جاسم4532821511021087

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمجتبى نجم عبود سالم4542821511021107

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى489.0081.50اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمسلم عقيل كاظم كريم4552821511021134

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط507.0084.50اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقييعقوب حميد جابر جريح4562821511021153

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء381.0063.50ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيعلي حميد جبار مهودر4572821511022032

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0071.33ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيقاسم حسين جمعة هاشم4582821511022039

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان589.3298.22ثانوية المتميزينتطبيقيعلي حنين خلف سعيد4592821511023005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط395.0065.83ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيحمزة إسماعيل عودة وادي4602821511028012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيكرار هاشم ماضي مزعل4612821511028034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيأبو الحسن علي صالح نعمه4622821511029001

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان571.0095.17ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيعلي سعد محمد داغر4632821511029018

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية365.0060.83ثانوية الرسول للبنينتطبيقيحسن جمعة هبسي دريج4642821511030005

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية367.0061.17ثانوية الرسول للبنينتطبيقيمرتضى طالب جبار عبيد4652821511030026

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء413.0068.83ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيمرتضى كريم أرحيم حنون4662821511035049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83ثانوية الحسنين للبنينتطبيقيحسين علي خضر علي4672821511036011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17ثانوية الحسنين للبنينتطبيقيزهير حيدر عاتي لفته4682821511036021

كلية العلوم/جامعة واسط454.0075.67ثانوية الحسنين للبنينتطبيقيعلي محمد سعيد غاسم4692821511036027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان414.0069.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيامير علي عاشور والي4702821511037011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية364.0060.67اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحسن جمعه زامل سبهان4712821511037017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية338.0056.33اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيسجاد جويد اسماعيل زنيد4722821511037037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيسجاد حسين كاظم بهير4732821511037040

كلية العلوم/جامعة ديالى381.0063.50اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيسجاد علي عبد الساده خليفة4742821511037044

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت430.0071.67اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي جمعه عبد الكاظم لفته4752821511037072

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط499.0083.17اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي رحيمه لفته علي4762821511037079

كلية العلوم/جامعة واسط445.0074.17اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي كاظم عبد الواحد محمد4772821511037083

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط498.0083.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي كريم حمد شميص4782821511037084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمرتضى خلف شذر زنيد4792821511037128

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0065.67اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيعباس نعمة كاظم محسن4802821511040017

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية409.0068.17اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيعبد الواحد عبد الحسن علي حداد4812821511040018

كلية العلوم/جامعة القادسية401.0066.83اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد زكي خلف غليم4822821515001026

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد لطيف حسن علي4832821515001049

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسن نديم شاكر خلف4842821515001118

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيذو الفقار علي عباس بجاي4852821515001204

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية343.0057.17اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيصفاء احمد عبد الحسين زويد4862821515001262

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي حسين يوسف حاشوش4872821515001333

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية349.0058.17اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي مطر ثامر بندر4882821515001389

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى حسين حمد سلمان4892821515001545

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط382.0063.67اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى نجم عبد هللا حسن4902821515001561

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط497.0082.83اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيباقر حميد حسن لفته4912821515001626

كلية العلوم/جامعة القادسية409.0068.17ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيحسن كاظم جواد ثاني4922821517002004
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان409.0068.17ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيرضى عدنان محمد علي عليوي4932821517002008

كلية العلوم/جامعة واسط484.0080.67ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيعلي سالم عبد طريف4942821517002017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط411.0068.50ثانوية النصر المختلطةتطبيقياحمد عبد الحميد خيون عبد الحميد4952821517004002

كلية العلوم/جامعة ديالى390.0065.00ثانوية النصر المختلطةتطبيقيحسين سالم اشنيدي مهودر4962821517004006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية النصر المختلطةتطبيقيمحمد كريم كاظم عوزه4972821517004040

كلية الزراعة/جامعة واسط369.0061.50ثانوية النصر المختلطةتطبيقيهاشم سعدون خلف كاظم4982821517004049

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية552.0092.00ثانوية النصر المختلطةتطبيقييوسف رحيم مظلوم سلطان4992821517004053

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل559.0093.17ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيحسن قاسم فليفل خرموش5002821517005003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط504.0084.00ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيحسين عبد الرضا شنيف حاتم5012821517006005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيعلي جبر ناصر فرج5022821517008017

كلية العلوم/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةتطبيقيكرار حاتم عبد الحسين داود5032821517012014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان413.0068.83ثانوية النضال للبناتتطبيقيزينب سامي كاظم الزم5042821522001032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزينب عامر محمد صوينت5052821522002029

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل410.0068.33ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزينب هادي جبار هديهد5062821522002032

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان528.0088.00ثانوية التحرير للبناتتطبيقيعذراء سعد حنون غضبان5072821522007012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزينب شاكر باشخ حسين5082821522009037

كلية الزراعة/جامعة ميسان386.0064.33اعدادية العمارة للبناتتطبيقيكبرى حسن مسلم حمود5092821522009067

كلية الزراعة/جامعة ميسان381.0063.50ثانوية الفرات للبناتتطبيقياية حسين فاضل سلطان5102821522010005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط377.0062.83ثانوية الفرات للبناتتطبيقيمريم سعد عبد هللا محسن5112821522010045

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة495.0082.50اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيرنا حسن علي نعمه5122821522012011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيساره حامد طعمه مدير5132821522015024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيمرسلين حسن جابر كوسج5142821522015033

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان529.0088.17ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيبتول محمد عباس ارحيم5152821522016007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان409.0068.17ثانوية كميت للبناتتطبيقيأيات كاظم حسين عسكر5162821522017004

كلية العلوم/جامعة بابل434.0072.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيرقيه كاظم حسن محسن5172821522018037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0073.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيفاطمه حيدر مجذاب دحام5182821522018070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية377.0062.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيمريم علي عباس عدول5192821522018075

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0069.00ثانوية الغفران للبناتتطبيقياديان حسنين جعفر طوفان5202821522019001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية413.0068.83ثانوية الغفران للبناتتطبيقيايات كريم حاتم صحين5212821522019005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية الغفران للبناتتطبيقيبنين كاظم عليوي ناصر5222821522019011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان553.0092.17ثانوية الغفران للبناتتطبيقيرشا عبد الحسين حاتم صحين5232821522019021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط377.0062.83ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزينب فاضل عطوان علي5242821522019036

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار369.0061.50ثانوية الغفران للبناتتطبيقيميالد رياض هادي صالح5252821522019048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان417.0069.50ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيزينب جاسب ثاني حسن5262821522024012

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية421.0070.17ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيفاطمه ماجد محمد مهاوش5272821522025023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة362.0060.33ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيزهراء سعد جاسم لفته5282821522027016

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67اعدادية البيان للبناتتطبيقيآيات سالم داود حسن5292821522028002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية البيان للبناتتطبيقيام البنين حسين جلوب نور5302821522028006

كلية العلوم/جامعة واسط437.0072.83اعدادية البيان للبناتتطبيقيزهراء جبار عبيد سويد5312821522028020

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت542.0090.33اعدادية البيان للبناتتطبيقيزهراء ميثم ابراهيم عبد النبي5322821522028027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة376.0062.67ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقياديان طالب مجيد علي5332821522030045
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيمنار الزهراء رحيم حسن رشم5342821522031052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان404.0067.33ثانوية خولة للبناتتطبيقيتأويل طارق اسماعيل خليل5352821522033005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية343.0057.17ثانوية خولة للبناتتطبيقيزينب باسم شامي مشجوخ5362821522033016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0063.50ثانوية خولة للبناتتطبيقيسجى كريم فليح حسن5372821522033017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية376.0062.67ثانوية المستقبل االهلية للبناتتطبيقيآمنة مجيد حميد عنيد5382821524003001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة384.0064.00ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتتطبيقيايه محمد عبد الرضا مهودر5392821524005001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية341.0056.83ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتتطبيقيمنار الهدى حامد مجيد عباس5402821524005004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيدموع عبد الرضا حسين لفتة5412821526001027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0075.50ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيفاطمه يوسف شايع موسى5422821526001075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة361.0060.17ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيلمياء محمد حسين خليف5432821526001077
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