
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

ميسان 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية المرتضى للبنينادبياحمد فالح عبد الحسين حزيم12822211002004

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية المرتضى للبنينادبيجاسم احمد عيدان عبد هللا22822211002006

كلية القانون/جامعة ميسان554.0079.14اعدادية المرتضى للبنينادبيجعفر حسين علي حسين32822211002007

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية المرتضى للبنينادبيحسن عماد كاظم مانع42822211002010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار450.0064.29اعدادية المرتضى للبنينادبيحسن محمد جبار خلف52822211002011

كلية القانون/جامعة ميسان527.0075.29اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين احمد رحيم شابث62822211002012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0068.29اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين احمد روضان واحد72822211002013

كلية القانون/جامعة ميسان610.0087.14اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين باسم عارف حسين82822211002014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0064.43اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين جاسب ابو الهيل محمد92822211002015

كلية اللغات/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين ماجد جمعة كوتي102822211002021

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين ماجد سعيد اسماعيل112822211002022

كلية القانون/جامعة ميسان601.0085.86اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين محمد سلمان اسماعيل122822211002023

كلية القانون/جامعة ميسان601.0085.86اعدادية المرتضى للبنينادبيرضا حيدر رحيم شابث132822211002025

كلية القانون/جامعة ميسان530.0075.71اعدادية المرتضى للبنينادبيسجاد تحسين علي نعمة142822211002026

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان431.0061.57اعدادية المرتضى للبنينادبيسجاد عقيل جبار شيرزه152822211002028

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان488.0069.71اعدادية المرتضى للبنينادبيسجاد محمد عبد الحسين علي162822211002029

كلية التربية/جامعة ميسان505.0072.14اعدادية المرتضى للبنينادبيسليمان داود سليمان مجيد172822211002030

كلية التربية/جامعة ميسان575.0082.14اعدادية المرتضى للبنينادبيسيف هيثم اسماعيل عبد هللا182822211002031

كلية التربية/جامعة ميسان514.0073.43اعدادية المرتضى للبنينادبيعبد هللا ماجد خلف جوين192822211002037

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان482.0068.86اعدادية المرتضى للبنينادبيعلي الرضا جنان فيصل حمود202822211002040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0065.00اعدادية المرتضى للبنينادبيكرار وحيد عبد االمير محمد212822211002046

كلية القانون/جامعة ميسان566.0080.86اعدادية المرتضى للبنينادبيمحمد الباقر سالم كريم حنش222822211002049

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة608.0086.86اعدادية المرتضى للبنينادبيمحمد باقر كامل دعيج232822211002050

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان645.0092.14اعدادية المرتضى للبنينادبيمحمد رضا علي فرحان علي242822211002052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0068.29اعدادية المرتضى للبنينادبيمحمد رضا ناطق جمعة252822211002053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان634.0090.57اعدادية المرتضى للبنينادبيمرتضى سعدون حميد بدن262822211002056

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان425.0060.71اعدادية المرتضى للبنينادبيمصطفى باسم جبار دعير272822211002058

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان440.0062.86اعدادية المرتضى للبنينادبيمصطفى جابر سلطان محمد282822211002059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86اعدادية المرتضى للبنينادبيمصطفى فانوس محمد حسن292822211002062

كلية القانون/جامعة ميسان548.0078.29اعدادية المرتضى للبنينادبيمصطفى مارد حمود كاظم302822211002063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان496.0070.86اعدادية المرتضى للبنينادبيمقتدى علي منصور محمد312822211002066

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية المرتضى للبنينادبيمنتظر محمد حسين صالح322822211002069

كلية القانون/جامعة ميسان552.0078.86اعدادية المرتضى للبنينادبيمنتظر مشتاق طالب سبتي332822211002070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان522.0074.57اعدادية المرتضى للبنينادبيمهدي محمد رحيم جاسم342822211002071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية التحرير للبنينادبيابا الفضل ضياء سلمان ثابت352822211003001

كلية التربية/جامعة ميسان497.0071.00ثانوية التحرير للبنينادبياحمد جودة سيد طاهر362822211003002

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان429.0061.29ثانوية التحرير للبنينادبياحمد سالم حمد جواد372822211003003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية التحرير للبنينادبياحمد محمد دفار سالم382822211003005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية التحرير للبنينادبياحمد نصيف جاسم موسى392822211003006

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71ثانوية التحرير للبنينادبياسحاق هاشم بنيه حميدي402822211003007

كلية التربية/جامعة ميسان493.0070.43ثانوية التحرير للبنينادبيالمصطفى احمد صدام دلي412822211003008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان541.0077.29ثانوية التحرير للبنينادبيحسن احمد جاسب كريم422822211003013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان541.0077.29ثانوية التحرير للبنينادبيحسن جاسب ثجيل بريسم432822211003014
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0065.00ثانوية التحرير للبنينادبيحسن رحيم فليح ضمد442822211003015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان465.0066.43ثانوية التحرير للبنينادبيحسن مجتبى فرحان حسين لفته452822211003019

كلية التربية/جامعة ميسان599.0085.57ثانوية التحرير للبنينادبيحسنين محمد دفار سالم462822211003021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان598.0085.43ثانوية التحرير للبنينادبيحسين احمد عبود علي472822211003022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0063.43ثانوية التحرير للبنينادبيحسين علي صبيح لفته482822211003026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0065.14ثانوية التحرير للبنينادبيحسين عيدان باقر عيدان492822211003027

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان423.0060.43ثانوية التحرير للبنينادبيحيدر ثاني منشد عكيله502822211003031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0071.57ثانوية التحرير للبنينادبيرياض احمد محسن خلف512822211003035

كلية التربية/جامعة ميسان511.0073.00ثانوية التحرير للبنينادبيزين العابدين علي راضي ابراهيم522822211003036

كلية اللغات/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية التحرير للبنينادبيسجاد جاسم حسن حميدي532822211003037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0065.43ثانوية التحرير للبنينادبيسجاد صالح خليفه جلوب542822211003039

كلية التربية/جامعة ميسان523.0074.71ثانوية التحرير للبنينادبيسجاد علي غافل سعيد552822211003040

كلية القانون/جامعة ميسان549.0078.43ثانوية التحرير للبنينادبيسيف الدين حيدر رحيم شابث562822211003043

كلية القانون/جامعة ميسان544.0077.71ثانوية التحرير للبنينادبيسيف فيصل جحيل جناح572822211003044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية التحرير للبنينادبيشجاع بديوي عكاب يوسف582822211003045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0069.29ثانوية التحرير للبنينادبيصفاء عباس ثاني رشك592822211003047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0065.43ثانوية التحرير للبنينادبيطه جبار زاير علي602822211003048

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية التحرير للبنينادبيعادل جواد كاظم غيالن612822211003049

كلية التربية/جامعة ميسان508.0072.57ثانوية التحرير للبنينادبيعباس وليد خالد جبر622822211003054

كلية التربية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية التحرير للبنينادبيعالء سرحان مخيلف عبود632822211003057

كلية القانون/جامعة ميسان539.0077.00ثانوية التحرير للبنينادبيعلي جاسم محمد شغيت642822211003058

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية التحرير للبنينادبيعلي ستار جابر غالم652822211003060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان463.0066.14ثانوية التحرير للبنينادبيعلي عباس فرحان علي662822211003063

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة596.0085.14ثانوية التحرير للبنينادبيكرار حسن عبود سلمان672822211003072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان534.0076.29ثانوية التحرير للبنينادبيمحمد جبار جاسب زبون682822211003079

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0068.57ثانوية التحرير للبنينادبيمحمد جبار صوينت محمد692822211003080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية التحرير للبنينادبيمحمد رياض ياسين جابر702822211003086

كلية القانون/جامعة ميسان538.0076.86ثانوية التحرير للبنينادبيمحمد صالح جبر سعيد712822211003088

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان492.0070.29ثانوية التحرير للبنينادبيمحمد علي كريم اسماعيل722822211003090

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان424.0060.57ثانوية التحرير للبنينادبيمسلم طالب صدام علي732822211003094

كلية التربية/جامعة ميسان510.0072.86ثانوية التحرير للبنينادبيمسلم عقيل كريم راضي742822211003095

كلية القانون/جامعة ميسان557.0079.57ثانوية التحرير للبنينادبيمسلم مؤيد عبد العزيز علي752822211003096

كلية القانون/جامعة ميسان562.0080.29ثانوية التحرير للبنينادبيمصطفى جاسب افتين مويع762822211003097

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية التحرير للبنينادبيمنتظر حامد شميل خواف772822211003104

كلية التربية/جامعة ميسان574.0082.00ثانوية التحرير للبنينادبيمنتظر حيدر حسين مريوش782822211003105

كلية التربية/جامعة ميسان531.0075.86ثانوية التحرير للبنينادبيمهدي كريم ناصر شنيور792822211003113

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0064.29ثانوية السالم للبنينادبياحمد عبد الرحيم حلو جبار802822211004001

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00ثانوية السالم للبنينادبيالحسنين علي كاطع عبد812822211004002

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان530.0075.71ثانوية السالم للبنينادبيحسن ستار حسين جوده822822211004006

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية السالم للبنينادبيحسن محمد كريم فرج832822211004007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0065.43ثانوية السالم للبنينادبيحسين باسم حسن عبيد842822211004009

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0065.71ثانوية السالم للبنينادبيحسين سليم هاشم علي852822211004011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان464.0066.29ثانوية السالم للبنينادبيحمزه نعيم ناصر عكله862822211004014
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0063.57ثانوية السالم للبنينادبيسجاد ستار جبار حتيت872822211004018

كلية التربية/جامعة ميسان523.0074.71ثانوية السالم للبنينادبيسيف جابر عبد الحسين راضي882822211004019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0064.00ثانوية السالم للبنينادبيعباس علي طاهر محمد892822211004021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0068.71ثانوية السالم للبنينادبيعلي محسن شخيط عبد الرضا902822211004023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية السالم للبنينادبيعلي محسن مجيد مفتن912822211004024

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0069.43ثانوية السالم للبنينادبيكرار صدام عطوان عجه922822211004026

كلية التربية/جامعة ميسان517.0073.86ثانوية السالم للبنينادبيمحمد الصدر سعد سلمان حسوني932822211004027

كلية التربية/جامعة ميسان504.0072.00ثانوية السالم للبنينادبيمحمد سالم حيدر فياض942822211004029

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0069.86ثانوية السالم للبنينادبيمحمد عيال عبد الواحد زعيبل952822211004031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0063.71ثانوية السالم للبنينادبيمحمد مجيد عبد الرزاق عبد962822211004032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان569.0081.29ثانوية السالم للبنينادبيمرتضى جمال محمد مفتن972822211004034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية السالم للبنينادبيمرتضى حسن محسن سكيب982822211004035

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية السالم للبنينادبيمسلم عطوان خلف حاتم992822211004036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان554.0079.14ثانوية السالم للبنينادبيمصطفى محمد شخيط عبد الرضا1002822211004038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية السالم للبنينادبيمهند رحيم عفات محمد1012822211004044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0068.29ثانوية السالم للبنينادبيموسى كاظم سفيح خلف1022822211004045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان535.0076.43ثانوية الكحالء للبنينادبيجاسم محمد رحيم مهدي1032822211006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار450.0064.29ثانوية الكحالء للبنينادبيحسن علي حافظ غضيب1042822211006008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0065.29ثانوية الكحالء للبنينادبيحسين كاظم رسن طاهر1052822211006011

كلية التربية/جامعة ميسان580.0082.86ثانوية الكحالء للبنينادبيحيدر علي ماهور فرج1062822211006013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان494.0070.57ثانوية الكحالء للبنينادبيسجاد عدنان ساهي ياسين1072822211006016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان491.0070.14ثانوية الكحالء للبنينادبيسجاد مجيد كاظم حسن1082822211006017

كلية القانون/جامعة ميسان554.0079.14ثانوية الكحالء للبنينادبيعباس علي هالل جوني1092822211006019

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية426.0060.86ثانوية الكحالء للبنينادبيعلي غانم ثجيل عواد1102822211006023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان521.0074.43ثانوية الكحالء للبنينادبيكرار حولي ياسين طهيوش1112822211006027

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية392.0056.00ثانوية الكحالء للبنينادبيليث كاظم حسان صالح1122822211006029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان506.0072.29ثانوية الكحالء للبنينادبيمصطفى عماد صبري ناصر1132822211006036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية545.0077.86ثانوية الكحالء للبنينادبيمنتظر بدر موسى نعمه1142822211006037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار457.0065.29ثانوية الكحالء للبنينادبيمنتظر خضر عباس محسن1152822211006038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار453.0064.71ثانوية الكحالء للبنينادبيمنتظر محسن يونس هاشم1162822211006039

كلية التربية/جامعة ميسان503.0071.86ثانوية علي الشرقي للبنينادبياحمد زامل ابو الهيل ناصر1172822211009003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0065.57ثانوية علي الشرقي للبنينادبياحمد عباس طعمه بدن1182822211009004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0066.14ثانوية علي الشرقي للبنينادبيحسن حامد كمر حنون1192822211009010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية علي الشرقي للبنينادبيحسن علي محمد علي1202822211009012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0069.57ثانوية علي الشرقي للبنينادبيصادق شنيشل محسن خطوط1212822211009023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0063.71ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعلي خضير فرج عبد الحسن1222822211009026

كلية التربية/جامعة ميسان489.0069.86ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعلي مهدي زهر خلف1232822211009029

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمحمد باقر كاظم جواد هليل1242822211009036

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية438.0062.57ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمحمد علي بطي مهنا1252822211009037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0069.00ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمرتضى محمد بطي مهنا1262822211009041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان488.0069.71ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمصطفى جواد خلف فرحان1272822211009042

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمصطفى حيدر جمعه مطر1282822211009043

كلية القانون/جامعة ميسان529.0075.57ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمقتدى عادل عباس شنيح1292822211009046
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التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيأمير هاشم جاسم سنيد1302822211010001

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة420.0060.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبياحمد حاتم شايل شذر1312822211010002

كلية التربية/جامعة ميسان524.0074.86اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيعلي فرج علي داغر1322822211010010

كلية التربية/جامعة ميسان493.0070.43اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيمحمد ابراهيم محمد علي1332822211010011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0063.71اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيمحمود باسم راضي مشلوش1342822211010013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان503.0071.86اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيمرتضى عباس أبين فجر1352822211010015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان478.0068.29اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيمرتضى علي زغير مجدي1362822211010016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0064.86اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيمقتدى حامد خنجر مطلق1372822211010018

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان513.0073.29ثانوية علي الغربي للبنينادبيحسن هادي نعيمه مريهج1382822211012003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0064.00ثانوية علي الغربي للبنينادبيحسين رعد نعمه علي1392822211012004

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86ثانوية علي الغربي للبنينادبيحسين قاسم عويد جبر1402822211012006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0071.14ثانوية علي الغربي للبنينادبيحيدر مطير دعيجي ربيع1412822211012009

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29ثانوية علي الغربي للبنينادبيزين العابدين عبد جعيول ابو الدوش1422822211012010

كلية التربية/جامعة ميسان526.0075.14ثانوية علي الغربي للبنينادبيسجاد محسن سبهان جابر1432822211012011

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71ثانوية علي الغربي للبنينادبيعباس كريم علي جبر1442822211012013

كلية القانون/جامعة ميسان549.0078.43ثانوية علي الغربي للبنينادبيعلي محمد محيسن بدعي1452822211012015

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86ثانوية علي الغربي للبنينادبيعلي مهدي محيبس زويد1462822211012016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط503.0071.86ثانوية علي الغربي للبنينادبيمؤمل حيدر تبيان ثويني1472822211012017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان519.0074.14ثانوية علي الغربي للبنينادبيمرتضى خلف مزيون علوان1482822211012023

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية436.0062.29ثانوية علي الغربي للبنينادبيمصطفى حسين شغيت مسعود1492822211012025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط512.0073.14ثانوية علي الغربي للبنينادبيهادي صالح عليوي سبتي1502822211012030

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0068.14اعدادية كميت للبنينادبياحمد خالد يحيى رستم1512822211014004

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية440.0062.86اعدادية كميت للبنينادبياحمد فيصل شايع حيدر1522822211014005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان496.0070.86اعدادية كميت للبنينادبيالحر عبد الرزاق عبد الكريم احمد1532822211014006

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط493.0070.43اعدادية كميت للبنينادبيايوب وليد هاشم ناصر1542822211014008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0063.29اعدادية كميت للبنينادبيتحسين غانم مسير باشا اغا1552822211014009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0064.86اعدادية كميت للبنينادبيجعفر داود راشد هشال1562822211014011

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية425.0060.71اعدادية كميت للبنينادبيحسن علي قاسم شنيح1572822211014014

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان428.0061.14اعدادية كميت للبنينادبيحسن كاطع محسن حسين1582822211014015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0065.29اعدادية كميت للبنينادبيحسين علي صبيح مجيد1592822211014016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان504.0072.00اعدادية كميت للبنينادبيحسين كاظم محسن عبد1602822211014018

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية كميت للبنينادبيحسين محمد عبد الحسين ملي1612822211014019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0063.71اعدادية كميت للبنينادبيحسين مصطفى خشان سلمان1622822211014020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان469.0067.00اعدادية كميت للبنينادبيحسين ياسين خضير غلوم1632822211014021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0065.29اعدادية كميت للبنينادبيداود سلمان عبد العزيز حواس1642822211014022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71اعدادية كميت للبنينادبيرضا عبد الكاظم شنيشل زامل1652822211014023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0065.71اعدادية كميت للبنينادبيسجاد فاضل مطير واهم1662822211014025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0064.57اعدادية كميت للبنينادبيعباس فرحان محل سعدون1672822211014026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان465.0066.43اعدادية كميت للبنينادبيعبد الجبار علي صاحب صالح1682822211014027

كلية التربية/جامعة ميسان515.0073.57اعدادية كميت للبنينادبيعلي جبار محسن محمد1692822211014029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان550.0078.57اعدادية كميت للبنينادبيعلي حسن شالكي محسن1702822211014030

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية كميت للبنينادبيعلي حسين تركي عبد اال1712822211014031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0065.14اعدادية كميت للبنينادبيعلي محمد شرهان مهودر1722822211014039
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان506.0072.29اعدادية كميت للبنينادبيعمار كاطع مهودر كناص1732822211014042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0063.14اعدادية كميت للبنينادبيمجتبى عقيل خلف جاسم1742822211014049

كلية التربية/جامعة ميسان515.0073.57اعدادية كميت للبنينادبيمحمد عادل داغر علي1752822211014050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57اعدادية كميت للبنينادبيمرتضى ريسان رحم سلمان1762822211014052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0062.86اعدادية كميت للبنينادبيمسلم كاظم محمد حلو1772822211014055

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0068.14اعدادية كميت للبنينادبيمصطفى حيدر فليح رسن1782822211014056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان539.0077.00اعدادية كميت للبنينادبيموسى سالم كباشي علي1792822211014059

كلية التربية/جامعة ميسان510.0072.86اعدادية كميت للبنينادبيهادي هالل محل سعدون1802822211014061

كلية القانون/جامعة ميسان559.0079.86اعدادية اإلعتدال للبنينادبيجاسم محمد كباشي كليش1812822211016001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان522.0074.57اعدادية اإلعتدال للبنينادبيحسين عبد الستار جبار عبد الحسن1822822211016003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان515.0073.57اعدادية اإلعتدال للبنينادبيحيدر وعد فتين غالي1832822211016008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان527.0075.29اعدادية اإلعتدال للبنينادبيرسول جاسب حطاب عبود1842822211016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان508.0072.57اعدادية اإلعتدال للبنينادبيسجاد عبد هللا حميد رويح1852822211016011

كلية القانون/جامعة ميسان592.0084.57اعدادية اإلعتدال للبنينادبيسجاد وئام كريم حنون1862822211016012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0063.57اعدادية اإلعتدال للبنينادبيعباس محمد جاسم خلف1872822211016014

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية اإلعتدال للبنينادبيعباس محمد سلمان كيطان1882822211016015

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان572.0081.71اعدادية اإلعتدال للبنينادبيقاسم ناهي قاسم علي1892822211016019

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14اعدادية اإلعتدال للبنينادبيليث حسين مانع داخل1902822211016021

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0067.43اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمحمد عماد كاظم سالم1912822211016023

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان551.0078.71اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمرتضى حسين مانع داخل1922822211016025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان523.0074.71اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمرتضى نجم عبد غانم1932822211016026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان479.0068.43اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمصطفى جليل عبد هللا راضي1942822211016027

كلية التربية/جامعة ميسان542.0077.43اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمقتدى سامي رحمن حسين1952822211016032

كلية القانون/جامعة ميسان569.0081.29اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمنتظر عباس محسن طويب1962822211016035

كلية القانون/جامعة ميسان578.0082.57اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمنتظر كاظم كريم جواد1972822211016036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0064.00اعدادية اإلعتدال للبنينادبينشأت ماجد عبد الرزاق كريم1982822211016038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0068.14اعدادية اإلعتدال للبنينادبيهادي رمضان سعيد سيد1992822211016039

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان510.0072.86اعدادية اإلعتدال للبنينادبيوسام صدام عبد كاظم2002822211016040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان469.0067.00اعدادية المشرح للبنينادبياكرم جبار مطر حيال2012822211017003

كلية التربية/جامعة ميسان528.0075.43اعدادية المشرح للبنينادبيحيدر قاسم ساهي جبر2022822211017007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0063.00اعدادية المشرح للبنينادبيسجاد حميد جاسب محيسن2032822211017012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان469.0067.00اعدادية المشرح للبنينادبيسجاد مزهر خلف عجيل2042822211017013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان546.0078.00اعدادية المشرح للبنينادبيضرغام علي عبد الرزاق فرج2052822211017016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان571.0081.57اعدادية المشرح للبنينادبيعباس تحسين علي عباس2062822211017017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان538.0076.86اعدادية المشرح للبنينادبيعباس علي حسين جبر2072822211017018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان488.0069.71اعدادية المشرح للبنينادبيعبد االله علي عبد االله مجيد2082822211017019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0064.86اعدادية المشرح للبنينادبيعلي حسين كاطع عجر2092822211017022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان535.0076.43اعدادية المشرح للبنينادبيعلي خالد ضهير بنيه2102822211017023

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية390.0055.71اعدادية المشرح للبنينادبيعلي محمد ساهي جبر2112822211017025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان553.0079.00اعدادية المشرح للبنينادبيقاسم حسين علي صخي2122822211017026

كلية التربية/جامعة ميسان496.0070.86اعدادية المشرح للبنينادبيمحسن عباس جوج سالم2132822211017030

كلية التربية/جامعة ميسان580.0082.86اعدادية المشرح للبنينادبيمحمد حسين بكو كاظم2142822211017032

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان437.0062.43اعدادية المشرح للبنينادبيمحمد صباح عبد الزهره سعيد2152822211017034
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كلية التربية/جامعة ميسان502.0071.71اعدادية المشرح للبنينادبيمصطفى فرحان جوده حسين2162822211017038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان490.0070.00اعدادية المشرح للبنينادبيمصطفى كريم حليفي بدر2172822211017039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان479.0068.43اعدادية المشرح للبنينادبيمصطفى محمد خلف عوده2182822211017040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان560.0080.00اعدادية المشرح للبنينادبيمنتظر بشار سرحان عبد هللا2192822211017041

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57اعدادية المشرح للبنينادبيهادي مهدي زاير سباهي2202822211017042

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00ثانوية الميمونة للبنينادبيجاسم محمد حميد حافظ2212822211018004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان570.0081.43ثانوية الميمونة للبنينادبيحبيب فاخر محمد عماره2222822211018007

كلية التربية/جامعة ميسان518.0074.00ثانوية الميمونة للبنينادبيحسن قاسم اسماعيل جاسم2232822211018009

كلية التربية/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية الميمونة للبنينادبيحسين احمد كاظم علي2242822211018010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0068.00ثانوية الميمونة للبنينادبيحسين رياض لعيبي جعفر2252822211018012

كلية التربية/جامعة ميسان532.0076.00ثانوية الميمونة للبنينادبيحيدر ربيع كاظم حسن2262822211018016

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء438.0062.57ثانوية الميمونة للبنينادبيسجاد حسين غالي طوفان2272822211018019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0069.86ثانوية الميمونة للبنينادبيسجاد محمد لعيبي طاهر2282822211018021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية الميمونة للبنينادبيصادق نعيم بشيل حسين2292822211018024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان485.0069.29ثانوية الميمونة للبنينادبيعباس كريم جاسم فرج2302822211018025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان545.0077.86ثانوية الميمونة للبنينادبيعلي حسن جويعد جويد2312822211018029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان543.0077.57ثانوية الميمونة للبنينادبيعلي عطوان صبار لعوكي2322822211018031

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57ثانوية الميمونة للبنينادبيعلي كاظم حسين حسن2332822211018032

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29ثانوية الميمونة للبنينادبيعلي مجيد عنبر محمد2342822211018034

كلية التربية/جامعة ميسان527.0075.29ثانوية الميمونة للبنينادبيكرار بردان عداي خلف2352822211018035

كلية التربية/جامعة ميسان540.0077.14ثانوية الميمونة للبنينادبيمحمود عبد الزهرة سلمان شويع2362822211018037

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان429.0061.29ثانوية الميمونة للبنينادبيمرتضى عالء حسن هاشم2372822211018038

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0068.57ثانوية الميمونة للبنينادبيمصطفى وحيد حمود خنجر2382822211018039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71ثانوية الميمونة للبنينادبيمهدي عبد االمير عباس لعيبي2392822211018042

كلية اآلداب/جامعة كركوك462.0066.00ثانوية مهد الحضارات للبنينادبياحمد حسين علي جليب2402822211020001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0063.43ثانوية مهد الحضارات للبنينادبياحمد كاظم جخيور حلو2412822211020003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان592.0084.57ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيبسام راضي شنشول علي2422822211020006

كلية القانون/جامعة ميسان561.0080.14ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيحسن يوسف رحيمه عبد هللا2432822211020008

كلية التربية/جامعة ميسان510.0072.86ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيحسين محمد ذياب سالم2442822211020012

كلية التربية/جامعة ميسان495.0070.71ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيحسين مهند جاسم حسن2452822211020013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيرضا حسين ريسان مغتاض2462822211020017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيسجاد تحسين علي اسماعيل2472822211020018

كلية القانون/جامعة ميسان574.0082.00ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيسجاد خالد طبيج لفته2482822211020019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان493.0070.43ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيشوقي محمد فاسم حسان2492822211020021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار442.0063.14ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعباس عائد جاسم باقر2502822211020024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0064.57ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعبد هللا فيصل كاظم رحيم2512822211020025

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعبد المهيمن كاظم بداي حسن2522822211020026

كلية التربية/جامعة ميسان496.0070.86ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعالء كاظم طرفايه عيدي2532822211020027

كلية التربية/جامعة ميسان518.0074.00ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعلي كاظم جبار طابور2542822211020034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان535.0076.43ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمؤمل خالد كرم جابر2552822211020036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمحمد الصدر علي جبر شناوه2562822211020038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمحمد باقر مرتضى كامل عودي2572822211020039

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمحمد حسن عرب شابت2582822211020042
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كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان437.0062.43ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمحمد حسين سالم علي جباره2592822211020043

كلية التربية/جامعة ميسان532.0076.00ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمحمد صادق جعفر ركاله ليلو2602822211020044

كلية القانون/جامعة ميسان576.0082.29ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمحمد كاظم مناتي صويح2612822211020050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمرتضى ليلو سيد عبيد2622822211020053

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان434.0062.00ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمصطفى علي عامر حسين2632822211020054

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمنتظر حسن محبس نعمه2642822211020056

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط509.0072.71ثانوية ميسان للبنينادبيباقر هذال كاطع زغير2652822211024002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86ثانوية ميسان للبنينادبيحسن غالب نعمة حسين2662822211024003

كلية التربية/جامعة ميسان534.0076.29ثانوية ميسان للبنينادبيحسين خضير ورور شتيت2672822211024004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71ثانوية ميسان للبنينادبيحسين كريم عبد الزهره سلمان2682822211024005

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية ميسان للبنينادبيرياض سرحان جاسم حافظ2692822211024008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0068.00ثانوية ميسان للبنينادبيزهير حامد غاسم طويلع2702822211024009

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية ميسان للبنينادبيسجاد محمد راضي حسن2712822211024012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان577.0082.43ثانوية ميسان للبنينادبيعلي ابراهيم كريم الزم2722822211024016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0063.00ثانوية ميسان للبنينادبيعلي جاسم غنام غضبان2732822211024017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية ميسان للبنينادبيكرار علي حمدان شروري2742822211024019

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71ثانوية ميسان للبنينادبييوسف خليل جاسم عريبي2752822211024026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0070.29ثانوية السراج للبنينادبيجعفر صادق صالح عباس2762822211026003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط501.0071.57ثانوية السراج للبنينادبيحسن محمد حبيب خلف2772822211026005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0080.86ثانوية السراج للبنينادبيحيدر محمد كريم علوان2782822211026009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط518.0074.00ثانوية السراج للبنينادبيسيف احمد عبد علي سمير2792822211026012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0063.14ثانوية السراج للبنينادبيطه ياسين طاهر عزال2802822211026014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية السراج للبنينادبيمؤمل جواد مهدي عسل2812822211026019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان493.0070.43ثانوية السراج للبنينادبيمحمد احمد منعم علي2822822211026020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان584.0083.43ثانوية السراج للبنينادبيمحمد كاظم زاير عجالن2832822211026022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان485.0069.29ثانوية السراج للبنينادبيمحمد موفق عبد فهد2842822211026024

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد472.0067.43ثانوية السراج للبنينادبيمصطفى حيدر كريم جاسم2852822211026026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0063.00ثانوية السراج للبنينادبيمصطفى كاظم حريجة شليبة2862822211026028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510.0072.86ثانوية السراج للبنينادبينوري فيصل عبد هللا جبر2872822211026029

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0068.43ثانوية ذات الصواري للبنينادبيحيدر حبيب زهراو شلغم2882822211028002

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29ثانوية ذات الصواري للبنينادبيرسول محمد راضي عجيل2892822211028003

كلية التربية/جامعة ميسان527.0075.29ثانوية ذات الصواري للبنينادبيسجاد حسين مزود محسن2902822211028004

كلية التربية/جامعة ميسان516.0073.71ثانوية ذات الصواري للبنينادبيعباس علي جلوب مهاوي2912822211028007

كلية التربية/جامعة ميسان522.0074.57ثانوية ذات الصواري للبنينادبيعباس فياض عبعوب مهاوي2922822211028008

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية424.0060.57ثانوية ذات الصواري للبنينادبيكرار شاكر حميدي زويد2932822211028010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان609.0087.00ثانوية ذات الصواري للبنينادبيمسلم شلش جليب رحيمه2942822211028011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية ذات الصواري للبنينادبيمهدي كريم لعيبي مطيلب2952822211028012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان506.0072.29ثانوية االستقامة للبنينادبياحمد جواد كاظم مهدي2962822211034002

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان428.0061.14ثانوية االستقامة للبنينادبياحمد عالء مجبل كاطع2972822211034003

كلية التربية/جامعة ميسان564.0080.57ثانوية االستقامة للبنينادبيحسين عالء حميد خريبط2982822211034010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0064.43ثانوية االستقامة للبنينادبيزين العابدين عامر راضي فرج2992822211034011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان559.0079.86ثانوية االستقامة للبنينادبيسجاد جبار ربيع سبهان3002822211034012

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان451.0064.43ثانوية االستقامة للبنينادبيسجاد حسن حسين كريم3012822211034013
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قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية االستقامة للبنينادبيعبد هللا عبد الحسين محمد حميدي3022822211034015

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك437.0062.43ثانوية االستقامة للبنينادبيعلي عبد الرحمن عبود سمار3032822211034017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية االستقامة للبنينادبيكرار رعد موشي جبر3042822211034018

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية439.0062.71ثانوية االستقامة للبنينادبيكرار فهد كزار علي3052822211034019

كلية التربية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية االستقامة للبنينادبيمحمد باقر عبد راضي حمود3062822211034021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط520.0074.29ثانوية االستقامة للبنينادبيمهدي علي هاشم طاهر3072822211034027

كلية التربية/جامعة ميسان542.0077.43ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيباقر حميد عبد الحسين طارش3082822211038004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيحسن جواد كاظم شرهان3092822211038006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0063.14ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيحسين علي جلوب محصر3102822211038007

كلية القانون/جامعة ميسان531.0075.86ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيحسين علي جمعة حسين3112822211038008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان484.0069.14ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيحسين كاظم جبار لفتة3122822211038009

كلية القانون/جامعة ميسان570.0081.43ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيحيدر محمد جعفر كاظم3132822211038012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0069.14ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيحيدر وليد خلف باني3142822211038014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان553.0079.00ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيرسول ستار جبار سماري3152822211038016

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيطاهر كاظم طاهر عبد هللا3162822211038019

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيعباس علي جاسم شبل3172822211038020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان511.0073.00ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيعبد هللا جبار داخل زبين3182822211038022

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيعبد هللا كريم حسين مظلوم3192822211038023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان588.0084.00ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيعلي جلوب عبد هللا رسن3202822211038026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان528.0075.43ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيعلي حسين علي ناصر3212822211038028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0068.14ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيكرار جبار مهدي خيون3222822211038033

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيمحمد خلف كاوش فرطوس3232822211038036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0068.29ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيمحمد عادل حمدان جويد3242822211038037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل520.0074.29ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيمحمد مهدي شكور عبد المطلب عرمش3252822211038038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة487.0069.57ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيمرتضى جاسم خنجر عذير3262822211038039

كلية التربية/جامعة ميسان531.0075.86ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيمنتظر عبد هللا عليوي شمخي3272822211038042

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيمنتظر عواد جاسم رومي3282822211038043

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبييوسف عبد الرضا هاشم علي3292822211038046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0065.43اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيأكرم غالس اكعيد نصار3302822211039001

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبياحمد فاضل كشكول حسن3312822211039006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان484.0069.14اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيباسم يسر عبد الحسين ضعين3322822211039010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسام الدين حميد حسن جويد3332822211039014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان506.0072.29اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين سامي عبد الواحد حمادي3342822211039022

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين علي مطرود مطلك3352822211039024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان507.0072.43اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحيدر علي جاسم محمد3362822211039027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان507.0072.43اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحيدر محمد صاحب عيسى3372822211039029

كلية القانون/جامعة ميسان582.0083.14اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيرسول محسن غازي سالم3382822211039030

كلية التربية/جامعة ميسان503.0071.86اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيسجاد حسين حويل جعاز3392822211039031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان477.0068.14اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيسجاد سعد كاطع ناجي3402822211039032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان495.0070.71اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيسجاد عبد االمير محمد رضيو3412822211039033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان465.0066.43اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيسجاد علي عوده عبد الحسن3422822211039035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان481.0068.71اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيسجاد هشام عبد الواحد حمادي3432822211039036

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0070.57اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيصادق عباس اجباري عبود3442822211039037
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قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0071.43اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعباس جبار كطوف جاسم3452822211039038

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعباس محمد هاشم رشك3462822211039041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0065.00اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي حسن عباس زغير3472822211039044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان522.0074.57اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي حسين جبار عباس3482822211039045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان504.0072.00اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي عبد الرضا غانم رجال3492822211039048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان514.0073.43اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي محمد عبد الزهرة رشك3502822211039050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0064.14اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي مهند جواد كاظم3512822211039051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0065.00اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي هاشم وادي حبيب3522822211039053

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيقيصر علي محسن منخي3532822211039054

كلية التربية/جامعة ميسان503.0071.86اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيكرار حميد علي حسين3542822211039056

كلية التربية/جامعة ميسان531.0075.86اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيكرار عودة محمد شهيب3552822211039057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان471.0067.29اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمجتبى هاشم عزيز عليوي3562822211039058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمحمد رضا كاظم مطشر عبد الحسن3572822211039062

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0068.57اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمحمد قاسم كاظم حمد3582822211039065

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0065.00اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمرتضى احمد يحيى عبد الرضا3592822211039068

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان535.0076.43اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمصطفى علي حسين رهيف3602822211039070

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمقتدى جعفر عبد الحسين رزيج3612822211039071

كلية القانون/جامعة ميسان540.0077.14اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمنتظر جمعه داود شجر3622822211039072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان522.0074.57اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمهدي عبد الرضا زغير زامل3632822211039073

كلية التربية/جامعة ميسان490.0070.00اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيوسام كاظم هاشم عويد3642822211039076

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0063.29اعدادية االرشاد للبنينادبيحسن ثجيل فيحان سلمان3652822211040003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0071.86اعدادية االرشاد للبنينادبيحسن عجيل فيحان سلمان3662822211040004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان470.0067.14اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسن جواد كاظم دريج3672822215001010

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسين سالم حسين كنج3682822215001016

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيسجاد احمد مزهر دعير3692822215001031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان504.0072.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيسجاد عواد عبود وادي3702822215001034

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعبد الرزاق احمد سعيد درباش3712822215001039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0063.71اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعلي عبد الزهرة حريب راضي3722822215001045

كلية التربية/جامعة ميسان509.0072.71اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمحمد رحيم جاسم علي3732822215001051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمرتضى علي حميد حسين3742822215001056

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء576.0082.29اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمنتظر موحي عبد الرضا ياسين3752822215001064

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان505.0072.14ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيحسين علي حسين حسن3762822217001003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0065.43ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيسجاد هاني علك عيدان3772822217001006

كلية التربية/جامعة ميسان507.0072.43ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيمحمد عثمان شاطي عبيد3782822217001012

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية421.0060.14ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيمسلم جبار وليد الزم3792822217001015

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبياحمد غانم حسين لفته3802822217002002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر424.0060.57ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيامين ميثم مجيد رضا3812822217002003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيحسن مزيد فلحي حسن3822822217002004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيعلي حميد غيالن حسن3832822217002006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيعلي خليل زغير سفيح3842822217002007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0064.29ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيحسين صبار اجور حسن3852822217003001

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيمنتظر طارق منجل علوان3862822217003003

كلية التربية/جامعة ميسان532.0076.00ثانوية النصر المختلطةادبيحسين جاسم محمد وهيب3872822217004002
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0065.71ثانوية النصر المختلطةادبيسجاد هامل جبر علي3882822217004005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0063.00ثانوية النصر المختلطةادبيعلي هاشم حسين محمد3892822217004008

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان422.0060.29ثانوية النصر المختلطةادبيمؤمل رياض صفيح بشاره3902822217004009

كلية التربية/جامعة ميسان523.0074.71ثانوية بني هاشم المختلطةادبيجعفر محسن ابراهيم كاظم3912822217006001

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان440.0062.86ثانوية بني هاشم المختلطةادبيحسن كريم جمعه مريوش3922822217006002

كلية التربية/جامعة ميسان496.0070.86ثانوية بني هاشم المختلطةادبيعلي دينار جوجه الزم3932822217006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان479.0068.43ثانوية بني هاشم المختلطةادبيكرار سليم  أنفاوه مارد3942822217006006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0063.71ثانوية االباء المختلطةادبيضياء الدين محسن العيبي جبار3952822217007003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0068.71ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةادبيرسول حيدر عباس رشك3962822217011003

كلية التربية/جامعة ميسان504.0072.00ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةادبيعلي جاسم حافظ لفته3972822217011005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497.0071.00ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةادبيحسن علي هليل جبر3982822217012003

كلية التربية/جامعة ميسان523.0074.71ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةادبيعلي محمد دينار محيسن3992822217012009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان614.0087.71الخارجيونادبيرسول عبد المنعم فنجان غيالن4002822218001088

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان427.0061.00الخارجيونادبيسجاد خلف طاهر مزبان4012822218001104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0064.86الخارجيونادبيعلي جبار قاسم حافظ4022822218001160

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71الخارجيونادبيمحمد تقي صالح حسن محمد4032822218001242

كلية التربية/جامعة ميسان521.0074.43ثانوية النضال للبناتادبياالء علي مطر راضي4042822222001001

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان428.0061.14ثانوية النضال للبناتادبياالء محمد هاني داخل4052822222001002

كلية التربية/جامعة ميسان496.0070.86ثانوية النضال للبناتادبيبنين جعفر شاكر احسين4062822222001006

كلية التربية/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية النضال للبناتادبيبنين عبد الحسين صادق حسون4072822222001007

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0068.00ثانوية النضال للبناتادبيحوراء نادم محمد عامر4082822222001012

كلية التربية/جامعة ميسان537.0076.71ثانوية النضال للبناتادبيخديجه كريم اسماعيل خالف4092822222001013

كلية التربية/جامعة ميسان497.0071.00ثانوية النضال للبناتادبيدعاء محيبس حسين كرمود4102822222001014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان581.0083.00ثانوية النضال للبناتادبيرقيه احمد حسين نفاوه4112822222001016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان660.0094.29ثانوية النضال للبناتادبيزهراء حسن فاضل نعمه4122822222001018

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0069.43ثانوية النضال للبناتادبيزهراء عادل حسين رهيف4132822222001020

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية431.0061.57ثانوية النضال للبناتادبيزهراء عادل كاظم حسين4142822222001021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان626.0089.43ثانوية النضال للبناتادبيزهراء عباس شنون ديوان4152822222001022

كلية التربية/جامعة ميسان530.0075.71ثانوية النضال للبناتادبيزهراء عبد الزهره صاحب عبد علي4162822222001024

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان440.0062.86ثانوية النضال للبناتادبيزهراء مزهر عبد كريم4172822222001025

كلية التربية/جامعة ميسان525.0075.00ثانوية النضال للبناتادبيزينب حامد قاسم محمد4182822222001026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان478.0068.29ثانوية النضال للبناتادبيزينب حسن عويد العيبي4192822222001027

كلية التربية/جامعة ميسان493.0070.43ثانوية النضال للبناتادبيزينب مزهر عبد كريم4202822222001035

كلية التربية/جامعة ميسان496.0070.86ثانوية النضال للبناتادبيسكينه وليد كاظم عزيز4212822222001037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية النضال للبناتادبيسهام عوده داخل صالح4222822222001038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71ثانوية النضال للبناتادبيغدير سعدي منصور حسين4232822222001041

كلية التربية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية النضال للبناتادبيفاطمه قيس عبد هللا جاسم4242822222001044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0068.29ثانوية النضال للبناتادبيمريم جواد جحف محيبس4252822222001048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86ثانوية النضال للبناتادبيمياسه صباح نوير جلوب4262822222001050

كلية التربية/جامعة ميسان493.0070.43ثانوية النضال للبناتادبينمارق داود ورور جبر4272822222001052

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية النضال للبناتادبييقين محمد جبار اتويه4282822222001056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0063.29ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبياسراء عدنان عويد فالح4292822222004001

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان422.0060.29ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيايمان تحسين حمدان مزبان4302822222004002
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التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيبنين نوري عباس قاسم4312822222004003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيثريا رعد غويسم موازن4322822222004004

كلية التربية/جامعة ميسان515.0073.57ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيرسل فالح حسن نعيم4332822222004005

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيزغيره سهيل سهيم محسن4342822222004006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0062.86ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيزهراء سالم شبوط ياسين4352822222004008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0065.00ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيزينب حسن محمد حسين4362822222004011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان607.0086.71ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيزينب حسين شليش شلغم4372822222004012

كلية التربية/جامعة ميسان519.0074.14ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيسبأ رياض وهم بخيت4382822222004013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان594.0084.86ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيطيبه جبار نعيم بخيت4392822222004014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان543.0077.57ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيطيبه فاضل شويل راضي4402822222004015

كلية التربية/جامعة ميسان507.0072.43ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيلمى عوده قاسم كعيد4412822222004016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0066.43ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيليلى حسن مهجر عبود4422822222004017

كلية التربية/جامعة ميسان509.0072.71ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيمروه كاظم جابر عبيد4432822222004018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان553.0079.00ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبينرجس عدنان وهم بخيت4442822222004021

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية435.0062.14ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيهبه كاظم بغيل نخش4452822222004023

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان427.0061.00ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيهدى سالم شبوط ياسين4462822222004024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان635.0090.71اعدادية بنت الهدى للبناتادبيآية حسين زامل ذريب4472822222005001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان534.0076.29اعدادية بنت الهدى للبناتادبيآية حيدر عيسى ساده4482822222005002

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية بنت الهدى للبناتادبيام البنين اياد احمد حسان4492822222005005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0063.57اعدادية بنت الهدى للبناتادبيبتول علي سعد فرج4502822222005007

كلية التربية/جامعة ميسان535.0076.43اعدادية بنت الهدى للبناتادبيبنت الهدى نذير اعويد محسن4512822222005008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0065.71اعدادية بنت الهدى للبناتادبيبنين صالح عوده جبر4522822222005010

كلية التربية/جامعة ميسان539.0077.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيخديجه احمد حميد مجيد4532822222005013

كلية القانون/جامعة ميسان571.0081.57اعدادية بنت الهدى للبناتادبيرقية حامد جاسم عبيد4542822222005015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57اعدادية بنت الهدى للبناتادبيرقية حسين كاظم عيسى4552822222005016

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء احمد فليح عبد4562822222005018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0064.29اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء ثائر جاسم خليف4572822222005019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان473.0067.57اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء حيدر علي حسين4582822222005024

كلية التربية/جامعة ميسان491.0070.14اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء ليلو هليل مطشر4592822222005029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان569.0081.29اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء محسن ورور شاهين4602822222005030

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء464.0066.29اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزينب صادق عوده موشر4612822222005034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان482.0068.86اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزينب علي شياع مهلهل4622822222005035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0063.57اعدادية بنت الهدى للبناتادبيسارة منذر عبد االمير داخل4632822222005038

كلية التربية/جامعة ميسان589.0084.14اعدادية بنت الهدى للبناتادبيغدير مهدي وحيد كلش4642822222005042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0065.14اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة مهند قادر عبد الحسين4652822222005048

كلية التربية/جامعة ميسان514.0073.43اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة ميثم عبد الجبار خضير4662822222005049

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم عماد نجدي عطوان4672822222005052

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان558.0079.71اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمعصومة حليم صالح جاسم4682822222005053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان487.0069.57اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمينا تحسين رشيد محسن4692822222005056

كلية التربية/جامعة ميسان495.0070.71اعدادية بنت الهدى للبناتادبينرجس راضي جاسب فرج4702822222005058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0063.57اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور الهدى جبار مذكور صالح4712822222005059

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور عبد االمير كاظم اسماعيل4722822222005061

كلية التربية/جامعة ميسان506.0072.29اعدادية بنت الهدى للبناتادبيهيلين احمد حسون فليح4732822222005063
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كلية التربية/جامعة ميسان550.0078.57ثانوية البتول للبناتادبيامنة حسين محسن علي4742822222006003

كلية التربية/جامعة ميسان572.0081.71ثانوية البتول للبناتادبيايناس احمد عيدان جار هللا4752822222006006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0063.71ثانوية البتول للبناتادبيبنين خيري راضي زاير4762822222006009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان614.0087.71ثانوية البتول للبناتادبيبنين صدام جاسم غافل4772822222006010

كلية التربية/جامعة ميسان506.0072.29ثانوية البتول للبناتادبيبنين علي جاسم محمد4782822222006013

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان425.0060.71ثانوية البتول للبناتادبيحوراء بسام محمد غليم4792822222006020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان549.0078.43ثانوية البتول للبناتادبيحوراء نجم جاسم بدن4802822222006024

كلية التربية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية البتول للبناتادبيرسل عمار عبد الزهرة علوان4812822222006027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان479.0068.43ثانوية البتول للبناتادبيرقيه احمد فرحان لفتة4822822222006028

كلية القانون/جامعة ميسان553.0079.00ثانوية البتول للبناتادبيرقيه عباس عبد الحسن محمد4832822222006029

كلية التربية/جامعة ميسان530.0075.71ثانوية البتول للبناتادبيروان فيصل خزعل ساجت4842822222006030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان481.0068.71ثانوية البتول للبناتادبيزهراء حكمت عبد الرحيم حسن4852822222006033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0068.57ثانوية البتول للبناتادبيزهراء سعد حسن منشد4862822222006035

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71ثانوية البتول للبناتادبيزهراء سلطان ربيع العيبي4872822222006036

كلية التربية/جامعة ميسان535.0076.43ثانوية البتول للبناتادبيزهراء سهم مصعب حسن4882822222006037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية البتول للبناتادبيزهراء وليد محسن علي4892822222006041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية البتول للبناتادبيسهيله حسين خالد راضي4902822222006044

كلية التربية/جامعة ميسان575.0082.14ثانوية البتول للبناتادبيشهد محمد خلف جوين4912822222006046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان505.0072.14ثانوية البتول للبناتادبيشيماء محمد علوان حسان4922822222006047

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية422.0060.29ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه سامي حسين علي4932822222006053

كلية التربية/جامعة ميسان504.0072.00ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه عبود هاشم فهد4942822222006054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0062.86ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه مرتضى حيدر منصور4952822222006056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية البتول للبناتادبيمعصومة حسن سعدون فليح4962822222006062

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان625.0089.29ثانوية البتول للبناتادبيمالك قصي نزار مهاوي4972822222006063

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية422.0060.29ثانوية البتول للبناتادبينبأ ليث حسيب صالح4982822222006064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان477.0068.14ثانوية البتول للبناتادبينرجس علي علوان جريح4992822222006065

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان555.0079.29ثانوية البتول للبناتادبيهدى احمد جمعه وسيج5002822222006071

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0070.57ثانوية البتول للبناتادبيهديل عودة وحيد هاشم5012822222006072

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية421.0060.14ثانوية التحرير للبناتادبياالء حسين علي عبد الغفور5022822222007003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0068.57ثانوية التحرير للبناتادبيامامة رضا هاشم حسن5032822222007005

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية التحرير للبناتادبيبنين جواد كاظم طليل5042822222007007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0065.29ثانوية التحرير للبناتادبيتبارك حميد جاسم عنيد5052822222007008

كلية التربية/جامعة ميسان496.0070.86ثانوية التحرير للبناتادبيتبارك محمد محسن ناجي5062822222007010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان590.0084.29ثانوية التحرير للبناتادبيحنان ميثم سلمان عباس5072822222007011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0064.29ثانوية التحرير للبناتادبيحوراء علي قاسم عباس5082822222007012

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين522.0074.57ثانوية التحرير للبناتادبيحوراء علي كاظم حسوني5092822222007013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان556.0079.43ثانوية التحرير للبناتادبيدعاء ستار عبد هللا مظلوم5102822222007014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0064.29ثانوية التحرير للبناتادبيروان ستار عباس سلطان5112822222007015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان627.0089.57ثانوية التحرير للبناتادبيريتاج محمد جاسم جبر5122822222007016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان571.0081.57ثانوية التحرير للبناتادبيزهراء محمد حسين محمد5132822222007017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية التحرير للبناتادبيزهراء محمد فرحان لفتة5142822222007018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0065.14ثانوية التحرير للبناتادبيزهراء مناضل كريم عبود5152822222007019

كلية التربية/جامعة ميسان566.0080.86ثانوية التحرير للبناتادبيغدير تحسين مطر هليل5162822222007021
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التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية التحرير للبناتادبيفاطمة حكيم ناصر ربيع5172822222007022

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية التحرير للبناتادبيفاطمة صادق لعيبي شاتي5182822222007023

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية385.0055.00ثانوية التحرير للبناتادبيفرح حميد قاسم سعيد5192822222007025

كلية التربية/جامعة ميسان504.0072.00ثانوية التحرير للبناتادبينور نوري حنظل جوده5202822222007028

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان519.0074.14ثانوية العذراء للبناتادبياسماء سليم هاشم علي5212822222008003

كلية التربية/جامعة ميسان503.0071.86ثانوية العذراء للبناتادبيايمان جاسم عجيل فليح5222822222008005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0068.00ثانوية العذراء للبناتادبيبنين علي وشيح حسان5232822222008007

كلية التربية/جامعة ميسان496.0070.86ثانوية العذراء للبناتادبيحنين عبد الحسن محيبس عبيد5242822222008009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0065.29ثانوية العذراء للبناتادبيدعاء زيدان سريوط فياض5252822222008013

كلية التربية/جامعة ميسان499.0071.29ثانوية العذراء للبناتادبيرقيه سعد سلمان حتيت5262822222008016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0065.00ثانوية العذراء للبناتادبيرقيه شاكر محسن حسن5272822222008017

كلية القانون/جامعة ميسان606.0086.57ثانوية العذراء للبناتادبيرنا علي بشيت عبد الرضا5282822222008018

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء ريحان عبد الحسين حسان5292822222008019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان593.0084.71ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء فرج عجر غميس5302822222008021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان631.0090.14ثانوية العذراء للبناتادبيزينب سعد جمعه عبد هللا5312822222008025

كلية التربية/جامعة ميسان513.0073.29ثانوية العذراء للبناتادبيزينب كريم رسن محسن5322822222008027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0070.29ثانوية العذراء للبناتادبيساره ياسر عبد الحسين سدخان5332822222008028

كلية التربية/جامعة ميسان511.0073.00ثانوية العذراء للبناتادبيسجى موسى علي مهوس5342822222008029

كلية التربية/جامعة ميسان528.0075.43ثانوية العذراء للبناتادبيشهد عباس فضاله زغير5352822222008030

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية العذراء للبناتادبيشهد مهدي درويل جاسم5362822222008031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان579.0082.71ثانوية العذراء للبناتادبيعال مهدي رحيمه محيسن5372822222008033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان570.0081.43ثانوية العذراء للبناتادبيغفران ستار جبار حسن5382822222008035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار439.0062.71ثانوية العذراء للبناتادبيفاطمه عبد الرسول حلو جبار5392822222008037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0063.57ثانوية العذراء للبناتادبيفاطمه عبد الهادي عباس فرج5402822222008038

كلية التربية/جامعة ميسان518.0074.00ثانوية العذراء للبناتادبيمريم جعفر عباس جبر5412822222008041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان631.0090.14ثانوية العذراء للبناتادبيمغفره طالب ناصر عيسى5422822222008044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان573.0081.86ثانوية العذراء للبناتادبينور الهدى علي صبار حافظ5432822222008046

كلية اللغات/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية الكحالء للبناتادبيتبارك عزيز هاشم محسن5442822222011003

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية394.0056.29ثانوية الكحالء للبناتادبيثروه حسين برهان جماغ5452822222011005

كلية القانون/جامعة ميسان591.0084.43ثانوية الكحالء للبناتادبيزهراء محمد سالم حميد5462822222011010

كلية التربية/جامعة ميسان530.0075.71ثانوية الكحالء للبناتادبيسارة حسن دينار يوسف5472822222011013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0065.29ثانوية الكحالء للبناتادبيسجى حمود جويد كزار5482822222011014

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية الكحالء للبناتادبيسكنه خضير عباس زبون5492822222011015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية الكحالء للبناتادبيشهرزان زكي شيال عبد5502822222011016

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29ثانوية الكحالء للبناتادبيفاطمه صبري عبد جبر5512822222011020

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية الكحالء للبناتادبيفاطمه عبد الواحد حسين كريم5522822222011021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان559.0079.86ثانوية الكحالء للبناتادبيفاطمه فاضل عبد الحسين سلمان5532822222011022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان491.0070.14ثانوية الكحالء للبناتادبيفاطمه محمد حسين غالي5542822222011025

كلية التربية/جامعة ميسان535.0076.43ثانوية الكحالء للبناتادبيميالد يوسف عباس طعيمه5552822222011030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان508.0072.57ثانوية الكحالء للبناتادبينوره مجيد جمعه كريم5562822222011031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0070.14ثانوية الكحالء للبناتادبيهبه هامل جبر بليش5572822222011032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان498.0071.14ثانوية الكحالء للبناتادبيوعد محمد صبار لفته5582822222011033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان497.0071.00ثانوية الكحالء للبناتادبييسرى عبد الحسين شالل لفته5592822222011034
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كلية التربية/جامعة ميسان499.0071.29ثانوية الكحالء للبناتادبييقين كاظم جلوب باتول5602822222011035

كلية التربية/جامعة ميسان502.0071.71اعدادية المجر الكبير للبناتادبيايات عبد الكريم طاهر هاشم5612822222012002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية المجر الكبير للبناتادبياية حمود سعدون رسن5622822222012003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان651.0093.00اعدادية المجر الكبير للبناتادبيبنين صادق ابراهيم عبد هللا5632822222012005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان568.0081.14اعدادية المجر الكبير للبناتادبيبنين فالح زايد عطيوي5642822222012006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان633.0090.43اعدادية المجر الكبير للبناتادبيبنين فالح حسن موسى5652822222012007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان565.0080.71اعدادية المجر الكبير للبناتادبيحنين كاظم حميد محميد5662822222012010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0063.71اعدادية المجر الكبير للبناتادبيحوراء راضي بتور نعيمة5672822222012011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان598.0085.43اعدادية المجر الكبير للبناتادبيحوراء سامي هاشم جبر5682822222012012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان539.0077.00اعدادية المجر الكبير للبناتادبيحوراء فرحان محيسن جويس5692822222012014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71اعدادية المجر الكبير للبناتادبيحوراء قاسم عبد الحسين زغير5702822222012015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86اعدادية المجر الكبير للبناتادبيرقية جواد كاظم بدر5712822222012018

كلية التربية/جامعة ميسان587.0083.86اعدادية المجر الكبير للبناتادبيرقيه علي زغير عبد الحسن5722822222012020

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان438.0062.57اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء جاسم مالك هاشم5732822222012022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان556.0079.43اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء جبار حسن عيسى5742822222012023

كلية القانون/جامعة ميسان601.0085.86اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء حميد حسن جويد5752822222012026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر428.0061.14اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزينة سامي حاشوش موزان5762822222012031

كلية اآلداب/جامعة ذي قار423.0060.43اعدادية المجر الكبير للبناتادبيسارة لفتة جبار علي5772822222012034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان621.0088.71اعدادية المجر الكبير للبناتادبيسعاد عيدان عبد هللا عناد5782822222012035

كلية التربية/جامعة ميسان527.0075.29اعدادية المجر الكبير للبناتادبيصفا مزهر مطنش شويهر5792822222012036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0070.71اعدادية المجر الكبير للبناتادبيفاطمة احمد فرحان صالح5802822222012040

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية421.0060.14اعدادية المجر الكبير للبناتادبيفاطمة سالم عرمش بدر5812822222012043

كلية التربية/جامعة ميسان592.0084.57اعدادية المجر الكبير للبناتادبيفاطمة سامي فلحي جدوع5822822222012044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان558.0079.71اعدادية المجر الكبير للبناتادبيقمر سعيد فارس حسين5832822222012046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0064.86اعدادية المجر الكبير للبناتادبيمنار حسين جبار تويه5842822222012050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان464.0066.29اعدادية المجر الكبير للبناتادبينور محسن عاشور نحو5852822222012053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان545.0077.86اعدادية اليمامة للبناتادبيايه كريم مهاوي طعمه5862822222013002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان544.0077.71اعدادية اليمامة للبناتادبيبتول حسين جبار داود5872822222013003

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71اعدادية اليمامة للبناتادبيبنت الهدى طالب منور محمد5882822222013004

كلية القانون/جامعة ميسان569.0081.29اعدادية اليمامة للبناتادبيبنين طالب هاشم غريب5892822222013005

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان435.0062.14اعدادية اليمامة للبناتادبيتبارك خالد حمد احمد5902822222013006

كلية التربية/جامعة ميسان523.0074.71اعدادية اليمامة للبناتادبيتماره عمار قاسم كعيبر5912822222013007

كلية القانون/جامعة ميسان551.0078.71اعدادية اليمامة للبناتادبيجمانه حيدر علوان ماهود5922822222013008

كلية التربية/جامعة ميسان532.0076.00اعدادية اليمامة للبناتادبيريام علي محمد علي5932822222013011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان481.0068.71اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء صالح سوادي لفته5942822222013013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان519.0074.14اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء عباس ناجي جمعه5952822222013015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان616.0088.00اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء كريم مهاوي طعمه5962822222013017

كلية التربية/جامعة ميسان517.0073.86اعدادية اليمامة للبناتادبيزينب مالك صبري مفتن5972822222013019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0065.00اعدادية اليمامة للبناتادبيفاطمه محمد حسين عبد فليح5982822222013025

كلية التربية/جامعة ميسان512.0073.14اعدادية اليمامة للبناتادبيمريم سالم كاظم محمد5992822222013026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار523.0074.71اعدادية اليمامة للبناتادبيمريم صباح عيدان حسن6002822222013027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57اعدادية اليمامة للبناتادبينبأ جبار مجيد سمار6012822222013028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0064.43اعدادية اليمامة للبناتادبينور الهدى سمير داود سلمان6022822222013030
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0061.00اعدادية اليمامة للبناتادبيورقاء ضياء موله مناتي6032822222013034

كلية القانون/جامعة ميسان541.0077.29ثانوية سيناء للبناتادبيأية احسان احمد نعمان6042822222014001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86ثانوية سيناء للبناتادبيام البنين عبد الكريم جمعه شمخي6052822222014002

كلية التربية/جامعة ميسان502.0071.71ثانوية سيناء للبناتادبيخديجه علي جواد كاظم6062822222014004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71ثانوية سيناء للبناتادبيرسل محمد علي يحيى راجي6072822222014005

كلية القانون/جامعة ميسان603.0086.14ثانوية سيناء للبناتادبيرقيه رافد محمد علي6082822222014006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية سيناء للبناتادبيزهراء حسين خزعل صريوط6092822222014007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان619.0088.43ثانوية سيناء للبناتادبيزهراء علي حسن لعيبي6102822222014009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0067.29ثانوية سيناء للبناتادبيزينب عالء غالب عزيز6112822222014013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0064.14ثانوية سيناء للبناتادبيساره محمد حمد اسماعيل6122822222014014

كلية التربية/جامعة ميسان533.0076.14ثانوية سيناء للبناتادبيسفانه شهاب احمد شوزلي6132822222014016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان476.0068.00ثانوية سيناء للبناتادبيصفا سعد عبد هللا مظلوم6142822222014017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية سيناء للبناتادبيفاطمة حامد جبار ضمد6152822222014020

كلية التربية/جامعة ميسان523.0074.71ثانوية سيناء للبناتادبيفاطمه الزهراء فيصل هالل حداد6162822222014021

كلية التربية/جامعة ميسان519.0074.14ثانوية سيناء للبناتادبيكفايه جبار خلف علي6172822222014022

كلية التربية/جامعة ميسان503.0071.86ثانوية سيناء للبناتادبيمريم سلمان ارحيم عوفي6182822222014023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان493.0070.43ثانوية سيناء للبناتادبينبأ اسعد فاخر جاسم6192822222014025

كلية القانون/جامعة ميسان569.0081.29ثانوية سيناء للبناتادبينبأ ميثم رحيم شغاتي6202822222014027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان638.0091.14ثانوية قلعة صالح للبناتادبيايات محمد مطير نعيم6212822222016001

كلية التربية/جامعة ميسان584.0083.43ثانوية قلعة صالح للبناتادبيايمان عالء مهدي حسين6222822222016002

كلية اآلداب/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية قلعة صالح للبناتادبيايمان فاضل جاسم طعمه6232822222016003

كلية التربية/جامعة ميسان592.0084.57ثانوية قلعة صالح للبناتادبيبنين ايوب يوسف صالح6242822222016005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية قلعة صالح للبناتادبيحوراء حسين عبيده حسين6252822222016007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان624.0089.14ثانوية قلعة صالح للبناتادبيدارين كاظم عطوان داود6262822222016008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00ثانوية قلعة صالح للبناتادبيدالل وارد حميد مكطوف6272822222016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان474.0067.71ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزهراء احمد حمد هللا فرحان6282822222016010

كلية التربية/جامعة ميسان512.0073.14ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزهراء حسن صدام سلمان6292822222016012

كلية التربية/جامعة ميسان508.0072.57ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزهراء عبد هللا خلف عيسى6302822222016014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان592.0084.57ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزينب محمد عيسى حميدي6312822222016017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان553.0079.00ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزينب مشتاق مهدي زغير6322822222016018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0068.43ثانوية قلعة صالح للبناتادبيسارة ستار خلف عيسى6332822222016021

كلية القانون/جامعة ميسان664.0094.86ثانوية قلعة صالح للبناتادبيسارة عباس جلواز هاشم6342822222016022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان616.0088.00ثانوية قلعة صالح للبناتادبيسارة عمار عبد الحميد احمد6352822222016023

كلية التربية/جامعة ميسان495.0070.71ثانوية قلعة صالح للبناتادبيشهد سجاد خزعل دواس6362822222016025

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان530.0075.71ثانوية قلعة صالح للبناتادبيفاطمة اياد حسين ارحيم6372822222016028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0063.29ثانوية قلعة صالح للبناتادبيفاطمة عبد هللا عبد الرزاق علي6382822222016029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان602.0086.00ثانوية قلعة صالح للبناتادبيفاطمة محسن زيارة جاسم6392822222016031

كلية القانون/جامعة ميسان668.0095.43ثانوية قلعة صالح للبناتادبيمروة عباس جلواز هاشم6402822222016032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان567.0081.00ثانوية قلعة صالح للبناتادبيهبة عالء خضير مجيد6412822222016034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0064.29ثانوية قلعة صالح للبناتادبيهجران حامد هادي عبد علي6422822222016035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0065.29ثانوية قلعة صالح للبناتادبيهديل علي عبد الرضا هاشم6432822222016036

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية436.0062.29ثانوية كميت للبناتادبيافاق عبد الحسين كنفذ فياض6442822222017003

كلية التربية/جامعة ميسان507.0072.43ثانوية كميت للبناتادبيبنين كريم نومي كريم6452822222017009
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان621.0088.71ثانوية كميت للبناتادبيتبارك عالء محسن عبد االمير6462822222017010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان567.0081.00ثانوية كميت للبناتادبيتقى عالء محسن عبد االمير6472822222017013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان491.0070.14ثانوية كميت للبناتادبيدعاء فيصل شراتي سلطان6482822222017014

كلية القانون/جامعة ميسان628.0089.71ثانوية كميت للبناتادبيدالل نعمه خضر عبد هللا6492822222017015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0063.57ثانوية كميت للبناتادبيزهراء أحمد غازي فلحي6502822222017017

كلية التربية/جامعة ميسان508.0072.57ثانوية كميت للبناتادبيزهراء قاسم زاير حمادي6512822222017019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0063.29ثانوية كميت للبناتادبيزهراء كريم كاظم جاسم6522822222017020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان658.0094.00ثانوية كميت للبناتادبيزهراء ياس خضير جليل6532822222017022

كلية التربية/جامعة ميسان550.0078.57ثانوية كميت للبناتادبيزينب حسين علي كريم6542822222017023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان551.0078.71ثانوية كميت للبناتادبيزينب خزعل لطيف مزعل6552822222017024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0069.14ثانوية كميت للبناتادبيزينب علي عبد الساده علي6562822222017025

كلية التربية/جامعة ميسان577.0082.43ثانوية كميت للبناتادبيزينب محمد كاظم جبر6572822222017027

كلية التربية/جامعة ميسان506.0072.29ثانوية كميت للبناتادبيسناء شاكر فنجان عبيد6582822222017028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية كميت للبناتادبيضحى طالب حسن عكله6592822222017030

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0071.57ثانوية كميت للبناتادبيطيبه خالد لطيف مزعل6602822222017031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان514.0073.43ثانوية كميت للبناتادبيغدير حسين جاسب بخيت6612822222017033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان605.0086.43ثانوية كميت للبناتادبيكوثر صادق جعفر زيارة6622822222017037

كلية التربية/جامعة ميسان515.0073.57ثانوية كميت للبناتادبيمريم احسان فليح حسن6632822222017039

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0068.57ثانوية كميت للبناتادبيمريم محمد جلوب خميط6642822222017041

كلية التربية/جامعة ميسان529.0075.57ثانوية كميت للبناتادبينور الهدى رافع داخل جوده6652822222017046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان513.0073.29ثانوية كميت للبناتادبينور سالم حامد يوسف6662822222017049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0062.86ثانوية كميت للبناتادبينور ستار جبر جوده6672822222017050

كلية التربية/جامعة ميسان521.0074.43ثانوية كميت للبناتادبيهجران خزعل مطر ماضي6682822222017051

كلية القانون/جامعة ميسان562.0080.29ثانوية كميت للبناتادبيهدى صبيح الزم محيسن6692822222017052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00اعدادية الزوراء للبناتادبيآيات فالح عبد الحسين علي6702822222020001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان550.0078.57اعدادية الزوراء للبناتادبيامنة جبار داخل عاكول6712822222020003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14اعدادية الزوراء للبناتادبيايات حسن جابر حسين6722822222020004

كلية التربية/جامعة ميسان511.0073.00اعدادية الزوراء للبناتادبياية نوفل صبحي عبد الكريم6732822222020005

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان523.0074.71اعدادية الزوراء للبناتادبيايالف سلمان ياسين محمد6742822222020006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0064.43اعدادية الزوراء للبناتادبيبنين عباس طاهر عبيد6752822222020008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0071.57اعدادية الزوراء للبناتادبيبنين قاسم نعيم علوان6762822222020009

كلية التربية/جامعة ميسان530.0075.71اعدادية الزوراء للبناتادبيبنين كامل صدام جياد6772822222020010

كلية التربية/جامعة ميسان490.0070.00اعدادية الزوراء للبناتادبيبنين محمد حسن خلف6782822222020011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0065.14اعدادية الزوراء للبناتادبيتبارك امين جاسم مهودر6792822222020012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0065.00اعدادية الزوراء للبناتادبيرحاب علي حاتم نعيثر6802822222020017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان561.0080.14اعدادية الزوراء للبناتادبيرسل باسم ياسين محمد6812822222020018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0063.00اعدادية الزوراء للبناتادبيرقية محمد جبار علي6822822222020019

كلية التربية/جامعة ميسان494.0070.57اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء احمد سامي سدخان6832822222020021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0063.29اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء بسام خماس جودة6842822222020022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء جبار كاظم خلف6852822222020023

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان431.0061.57اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء رسن حريجة كباشي6862822222020025

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء زامل ساهي خالطي6872822222020026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0063.57اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء كريم مطشر شبيب6882822222020030
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كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان427.0061.00اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء كريم ناصر مطر6892822222020031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان542.0077.43اعدادية الزوراء للبناتادبيزينب جواد كاظم جبر6902822222020038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان563.0080.43اعدادية الزوراء للبناتادبيزينب علي حسين نجم6912822222020041

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57اعدادية الزوراء للبناتادبيسارة سالم محمد احمد6922822222020045

كلية القانون/جامعة ميسان605.0086.43اعدادية الزوراء للبناتادبيطيبة مهند جاسم عبد الرضا6932822222020047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0067.43اعدادية الزوراء للبناتادبيغدير حامد عبد االئمة ابراهيم6942822222020050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان498.0071.14اعدادية الزوراء للبناتادبيغفران حسن صبر حسن6952822222020051

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمة ابراهيم مالك سليم6962822222020053

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمة حيدر سالم زوري6972822222020054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان468.0066.86اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمة خريبط داخل عاكول6982822222020055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان462.0066.00اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمة صفاء ناصر عنبر6992822222020056

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمة علي قاسم شهيب7002822222020058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0068.29اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمة فاضل حسن والي7012822222020059

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمة محمد خربوط حسين7022822222020062

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان557.0079.57اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمة ميثم جاسم غالب7032822222020063

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمه احمد شاكر حسن7042822222020064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0064.29اعدادية الزوراء للبناتادبيفرح علي غازي جهاد7052822222020065

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0070.00اعدادية الزوراء للبناتادبيمريم مصطفى جبار حسين7062822222020070

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية الزوراء للبناتادبينبا اياد احمد حافظ7072822222020071

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0063.57اعدادية الزوراء للبناتادبينبا حسين مردان جعفر7082822222020072

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان623.0089.00اعدادية الزوراء للبناتادبينرجس احمد نايف جاسم7092822222020074

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0068.14اعدادية الزوراء للبناتادبينور الهدى محمد يونس عاصي7102822222020075

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0068.71اعدادية الزوراء للبناتادبينور عبد االمير خيون ناصر7112822222020076

كلية التربية/جامعة ميسان504.0072.00اعدادية الزوراء للبناتادبينور علي حسين جاسم7122822222020077

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان438.0062.57اعدادية الزوراء للبناتادبيهاجر رسن عبود جاسم7132822222020079

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان436.0062.29اعدادية الزوراء للبناتادبيهدى حسن نعيس عبد الرضا7142822222020080

كلية التربية/جامعة ميسان516.0073.71ثانوية االقصى للبناتادبياستبرق يحيى جابر ياسين7152822222021001

كلية التربية/جامعة ميسان518.0074.00ثانوية االقصى للبناتادبيايات علي كويم ضمد7162822222021002

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0065.57ثانوية االقصى للبناتادبيبنين باسم حسين سعيد7172822222021003

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية االقصى للبناتادبيزهراء مالك حسن علي7182822222021010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان541.0077.29ثانوية االقصى للبناتادبيشاه زنان مجيد حمودي لفته7192822222021015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان516.0073.71ثانوية االقصى للبناتادبيفاطمة سالم عبد مسافر7202822222021019

كلية التربية/جامعة ميسان525.0075.00ثانوية االقصى للبناتادبيفاطمة عبد الساده جاسم حسوني7212822222021020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان631.0090.14ثانوية االقصى للبناتادبيمعصومة علي عبد السادة لفتة7222822222021024

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية االقصى للبناتادبيهبة سعد لعيبي نعيمه7232822222021027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0068.29ثانوية المشرح للبناتادبياسراء جبار مطشر جعفر7242822222022002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية المشرح للبناتادبيبنين سعد عبد هللا وادي7252822222022008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان567.0081.00ثانوية المشرح للبناتادبيتقوى مهدي مزهر عبد الحسن7262822222022011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0064.71ثانوية المشرح للبناتادبيحوراء عبد العزيز احمد سابط7272822222022012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان480.0068.57ثانوية المشرح للبناتادبيخديجه جاسب راضي خلف7282822222022013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان670.0095.71ثانوية المشرح للبناتادبيرشا خالد زامل حنون7292822222022014

كلية القانون/جامعة ميسان536.0076.57ثانوية المشرح للبناتادبيزهراء داود سالم عواد7302822222022016

كلية التربية/جامعة ميسان576.0082.29ثانوية المشرح للبناتادبيزهراء داود سلمان سعيد7312822222022017
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كلية التربية/جامعة ميسان510.0072.86ثانوية المشرح للبناتادبيزينب كاظم خلف حسن7322822222022020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان497.0071.00ثانوية المشرح للبناتادبيساره عدنان حسون طليج7332822222022022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان522.0074.57ثانوية المشرح للبناتادبيعذراء كاظم كاطع عجر7342822222022025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86ثانوية المشرح للبناتادبيفاطمه مطر خنيفر عيسى7352822222022031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان546.0078.00ثانوية المشرح للبناتادبيكوثر رعد عبد الكاظم جادر7362822222022033

كلية القانون/جامعة ميسان590.0084.29ثانوية المشرح للبناتادبيكوثر صباح عبد الزهره سعيد7372822222022034

كلية القانون/جامعة ميسان628.0089.71ثانوية المشرح للبناتادبينازك محمد زامل كاظم7382822222022038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان647.0092.43ثانوية المشرح للبناتادبينهى وليد زامل حنون7392822222022039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان508.0072.57ثانوية المشرح للبناتادبيهديل احمد جوج سالم7402822222022042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان483.0069.00ثانوية المشرح للبناتادبيهند عارف شبل عيسى7412822222022043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان550.0078.57ثانوية المشرح للبناتادبيوجدان ستار مجبل جبار7422822222022044

كلية التربية/جامعة ميسان566.0080.86ثانوية المشرح للبناتادبيوفاء رياض زامل حنون7432822222022045

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية الميمونة للبناتادبيآيات محمد سيد كريم7442822222023002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية الميمونة للبناتادبيتساهل عودة خلف حمدان7452822222023009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان483.0069.00ثانوية الميمونة للبناتادبيحوراء مجيد زبون خنجر7462822222023012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0063.57ثانوية الميمونة للبناتادبيزهراء خزعل حاتم خاجي7472822222023013

كلية التربية/جامعة ميسان493.0070.43ثانوية الميمونة للبناتادبيزهراء طاهر مجيد حمد7482822222023014

كلية التربية/جامعة ميسان569.0081.29ثانوية الميمونة للبناتادبيزهراء محمد نعمة جاسم7492822222023015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان511.0073.00ثانوية الميمونة للبناتادبيزينب حميد جاسم عبد7502822222023017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية الميمونة للبناتادبيزينب عبد هللا حلو جاسم7512822222023018

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد603.0086.14ثانوية الميمونة للبناتادبيزينة عبد الرحمن حسين نور7522822222023019

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية الميمونة للبناتادبيسارة سعدي جاسب حاتم7532822222023020

كلية التربية/جامعة ميسان510.0072.86ثانوية الميمونة للبناتادبيسعاد خضير عبيد الزم7542822222023021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0064.71ثانوية الميمونة للبناتادبيضحى رحيم بالسم حمود7552822222023024

كلية التربية/جامعة ميسان520.0074.29ثانوية الميمونة للبناتادبيطيبة حسين عبد حطاب7562822222023025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان496.0070.86ثانوية الميمونة للبناتادبيغسق رائد شياع فهد7572822222023027

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0071.29ثانوية الميمونة للبناتادبيغفران لطيف راضي سعدون7582822222023028

كلية التربية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية الميمونة للبناتادبيفاطمة لطيف راضي سعدون7592822222023031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان605.0086.43ثانوية الميمونة للبناتادبيفاطمة محمد عبد الكاظم عبد الحسن7602822222023032

كلية التربية/جامعة ميسان544.0077.71ثانوية الميمونة للبناتادبيمريم جعفر جالي فليح7612822222023035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان531.0075.86ثانوية الميمونة للبناتادبيندى عدنان حسين نور7622822222023036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0064.43ثانوية الميمونة للبناتادبيهدى زاهد محمد علي7632822222023038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية غرناطة للبناتادبيانفال سالم عبد جيجان7642822222024001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء594.0084.86ثانوية غرناطة للبناتادبيبنين حسين جبار شهيب7652822222024002

كلية اللغات/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية غرناطة للبناتادبيبنين سلمان زعالن سلمان7662822222024003

كلية التربية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية غرناطة للبناتادبيبنين صبيح نعمه ماشاف7672822222024004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71ثانوية غرناطة للبناتادبيدعاء علي جبار معله7682822222024005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0064.86ثانوية غرناطة للبناتادبيرسل رحيم عزيز صالح7692822222024006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان475.0067.86ثانوية غرناطة للبناتادبيزهراء فليح حسن فريح7702822222024007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29ثانوية غرناطة للبناتادبيزهراء محمد داود حسوني7712822222024008

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية غرناطة للبناتادبيزهراء مهدي صحن رحيمه7722822222024009

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان483.0069.00ثانوية غرناطة للبناتادبيزهراء ياسر حمد شايع7732822222024010

كلية التربية/جامعة ميسان521.0074.43ثانوية غرناطة للبناتادبيزينب امير فريح خليل7742822222024011
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كلية التربية/جامعة ميسان597.0085.29ثانوية غرناطة للبناتادبيزينب حسن صبار فليح7752822222024012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0063.00ثانوية غرناطة للبناتادبيزينب نعمه صادق نعمه7762822222024013

كلية التربية/جامعة ميسان505.0072.14ثانوية غرناطة للبناتادبيسجى خلف سلمان كاظم7772822222024015

كلية التربية/جامعة ميسان537.0076.71ثانوية غرناطة للبناتادبيصبا سالم كريم جبر7782822222024016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان584.0083.43ثانوية غرناطة للبناتادبيفاطمه خالد امسلم محيسن7792822222024018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان495.0070.71ثانوية غرناطة للبناتادبينبأ هاني كريم عذيب7802822222024021

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية غرناطة للبناتادبينور الهدى عباس عدنان عبد هللا7812822222024022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان556.0079.43ثانوية ام عمار للبناتادبيام البنين مهدي طالب علي7822822222027001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان568.0081.14ثانوية ام عمار للبناتادبيايات حسن جبر ماضي7832822222027002

كلية التربية/جامعة ميسان602.0086.00ثانوية ام عمار للبناتادبيبنين زياد خلف عطية7842822222027004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان609.0087.00ثانوية ام عمار للبناتادبيبنين كاطع تامول مطشر7852822222027005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان517.0073.86ثانوية ام عمار للبناتادبيدعاء حسن كاظم جابر7862822222027006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان544.0077.71ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء صبيح كطان سليمة7872822222027008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان588.0084.00ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء قاسم خلف افدين7882822222027012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان509.0072.71ثانوية ام عمار للبناتادبيزينب زغير محيسن موسى7892822222027013

كلية التربية/جامعة ميسان492.0070.29ثانوية ام عمار للبناتادبيزينب عبد الحسين صبيح زبيدي7902822222027014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان544.0077.71ثانوية ام عمار للبناتادبيزينب مطر ريس ديعم7912822222027017

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية ام عمار للبناتادبيزينب وادي جاسم بنيان7922822222027018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان523.0074.71ثانوية ام عمار للبناتادبيطيبة حكيم حردان جبر7932822222027019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية ام عمار للبناتادبيغدير حيدر دعير حسين7942822222027021

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية ام عمار للبناتادبيفاطمة مطر ريس ديعم7952822222027023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان555.0079.29ثانوية ام عمار للبناتادبيمريم عبد الرضا جريو ثابت7962822222027025

كلية التربية/جامعة ميسان593.0084.71ثانوية ام عمار للبناتادبييقين نعيم شريف محمد7972822222027029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان522.0074.57اعدادية البيان للبناتادبيبتول ستار جبار موزان7982822222028001

كلية التربية/جامعة ميسان507.0072.43اعدادية البيان للبناتادبيبنين احمد كاظم طاهر7992822222028002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0070.29اعدادية البيان للبناتادبيتبارك جميل فالح حاسد8002822222028003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية البيان للبناتادبيزهراء جبار بلعوط عطوان8012822222028005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان515.0073.57اعدادية البيان للبناتادبيزهراء رعد رزوقي كاطع8022822222028006

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية البيان للبناتادبيزهراء نعيم جزل حمود8032822222028009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان470.0067.14اعدادية البيان للبناتادبيسجى عبد الخضر جاسم محمد8042822222028012

كلية التربية/جامعة ميسان523.0074.71اعدادية البيان للبناتادبيمريم رشيد زغير جلود8052822222028019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان604.0086.29اعدادية البيان للبناتادبيمريم علي كاظم حسن8062822222028020

كلية التربية/جامعة ميسان527.0075.29اعدادية البيان للبناتادبيمالك رحيم زاير كاظم8072822222028021

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان426.0060.86اعدادية البيان للبناتادبينور الهدى جمعة عواد رحيل8082822222028024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان506.0072.29اعدادية البيان للبناتادبينور رحيم غانم موسى8092822222028025

كلية القانون/جامعة ميسان534.0076.29اعدادية البيان للبناتادبيهبة هللا جاسم محمد عيادة8102822222028026

كلية التربية/جامعة ميسان510.0072.86ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيارتحال حسن فليح حسين8112822222030001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0063.57ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيبتول حاتم قاسم خلف8122822222030003

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيرجاء جميل شعيبث غالي8132822222030006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0064.86ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيزهراء محمد صبيح واوي8142822222030009

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية372.0053.14ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيزهراء نجم عبد هللا حمود8152822222030010

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان438.0062.57ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيزينب سالم جبر عبيد8162822222030011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيغدير داود خزعل هاشم8172822222030015
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كلية التربية/جامعة ميسان498.0071.14ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيفاطمه هاشم فرحان رومي8182822222030016

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان531.0075.86ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيفدى الزهراء صالح حسن مجيد8192822222030017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان599.0085.57ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيكوثر كريم هاشم جلوب8202822222030018

كلية التربية/جامعة ميسان552.0078.86ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيمريم صالح محمد عوده8212822222030019

كلية التربية/جامعة ميسان584.0083.43ثانوية قبضة الهدى للبناتادبينرجس حيدر حمادي بشاره8222822222030020

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57ثانوية قبضة الهدى للبناتادبينرجس محمد رمضان عليوي8232822222030021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71ثانوية قبضة الهدى للبناتادبينور الهدى خلف عبد شبيب8242822222030023

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0069.86ثانوية قبضة الهدى للبناتادبينوره رعد جلوب مهاوي8252822222030025

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية424.0060.57ثانوية العدل للبناتادبيهدى كريم تبيل شنين8262822222032004

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيام البنين امير اعبيد راضي8272822222034001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان579.0082.71ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيحنين محمد شوني جابك8282822222034002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان541.0077.29ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء محمد فلحي نعمه8292822222034003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان517.0073.86ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء علي عبد الحسين نعمه8302822222034004

كلية القانون/جامعة ميسان530.0075.71ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيسفانه فياض قاسم سيد8312822222034005

كلية التربية/جامعة ميسان537.0076.71ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيشهد شريف جبار خلف8322822222034006

كلية التربية/جامعة ميسان519.0074.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيطيبه حمودي عيدان محمد8332822222034008

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيعذراء علي حسين شمكلي8342822222034009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان521.0074.43ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيغدير صباح صيوان عبد الرضا8352822222034010

كلية التربية/جامعة ميسان489.0069.86ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه سلمان مطشر جراد8362822222034011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان542.0077.43ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه عبد هللا زبون حمد8372822222034012

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0068.29ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبينور الهدى عبد الرحيم حنون حسب8382822222034015

كلية التربية/جامعة ميسان598.0085.43ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيوفاء ستار جبار غالب8392822222034016

كلية القانون/جامعة ميسان546.0078.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبياديان فالح حسن غاجي8402822222036002

كلية التربية/جامعة ميسان512.0073.14ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبياستبرق ماهود اعوانه صيهود8412822222036003

كلية القانون/جامعة ميسان594.0084.86ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيام البنين نعيم بداي حسن8422822222036007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان590.0084.29ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيايناس فالح رحيم قاسم8432822222036009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0064.14ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيتبارك راضي عامر شايع8442822222036014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0065.71ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيتبارك فاخر خنجر مطلق8452822222036015

كلية التربية/جامعة ميسان532.0076.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيحنان جاسب محمد فرج8462822222036016

كلية التربية/جامعة ميسان577.0082.43ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيحنين خالد جاسب عبد الحسن8472822222036017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان553.0079.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيرباب احمد صابر صكبان8482822222036021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان551.0078.71ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيرغد امين حسن اجبيشه8492822222036024

كلية التربية/جامعة ميسان499.0071.29ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزهراء احمد خنجر عبد هللا8502822222036025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0064.29ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزهراء سليم حبيب جبر8512822222036027

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان439.0062.71ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزهراء عادل فرحاده شندي8522822222036028

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزهراء فاضل فرج سلطان8532822222036029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان495.0070.71ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزهراء هادي زيارة بدن8542822222036033

كلية التربية/جامعة ميسان562.0080.29ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزينب احمد صابر صكبان8552822222036034

كلية التربية/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزينب رزاق حسن غضب8562822222036037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان506.0072.29ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزينب علي نعمه طاهر8572822222036039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان492.0070.29ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيسناء سليم عيدان ظاهر8582822222036046

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان423.0060.43ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيغدير كاظم وادي محسن8592822222036048

كلية التربية/جامعة ميسان510.0072.86ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمه جاسم نعيم كاظم8602822222036050
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كلية التربية/جامعة ميسان533.0076.14ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمه حسين علي عبود8612822222036051

كلية التربية/جامعة ميسان511.0073.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمه محبس فالح كريم8622822222036052

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان589.0084.14ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمه قاسم دري عاشور8632822222036053

كلية التربية/جامعة ميسان489.0069.86ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمه كريم شياع حسن8642822222036054

كلية التربية/جامعة ميسان489.0069.86ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيكفاية جواد عبد هللا محمد8652822222036055

كلية القانون/جامعة ميسان527.0075.29ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيكوثر حسن عجيل مفتن8662822222036056

كلية التربية/جامعة ميسان495.0070.71ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيمروه حبيب جاسم موسى8672822222036058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيمريم حاتم عاتي عزيز8682822222036059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0068.14ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيمريم حافظ محمد علي8692822222036060

كلية التربية/جامعة ميسان496.0070.86ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيمريم فالح رحيم قاسم8702822222036064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان487.0069.57ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبينبأ ابراهيم صبيح مسلم8712822222036067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبينور الهدى جاسم زغير عبد نور8722822222036068

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0068.43ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيهدى سلمان سفيح سلطان8732822222036075

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان558.0079.71ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيهيام حسن ناعم ناصر8742822222036076

كلية التربية/جامعة ميسان517.0073.86ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبييقين محمد رحيم اشغيت8752822222036077

كلية التربية/جامعة ميسان537.0076.71ثانوية جنة الخلد للبناتادبيأيات محسن حبيب جاسم8762822222037002

كلية التربية/جامعة ميسان509.0072.71ثانوية جنة الخلد للبناتادبياخالص قاسم حسين حافظ8772822222037003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان562.0080.29ثانوية جنة الخلد للبناتادبيايات ميثم طعمه حسن8782822222037006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0063.43ثانوية جنة الخلد للبناتادبيبنين حسين عطية شاهين8792822222037009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان610.0087.14ثانوية جنة الخلد للبناتادبيبنين علي كعيد حسن8802822222037010

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14ثانوية جنة الخلد للبناتادبيبنين كريم عبود عامر8812822222037011

كلية التربية/جامعة ميسان507.0072.43ثانوية جنة الخلد للبناتادبيحنين علي كعيد حسن8822822222037014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية جنة الخلد للبناتادبيرغد حيدر عبد الحسين عبدوش8832822222037017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0068.57ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزهراء راضي شاغي حميد8842822222037021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان474.0067.71ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزهراء سعد عبد الواحد كبيش8852822222037022

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزهراء صالح الدين مهدي محمد8862822222037023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان555.0079.29ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزينب جبار جاسب معالك8872822222037024

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان435.0062.14ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزينب علي عبيد محمد8882822222037025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان623.0089.00ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزينة علي حسين جبار8892822222037027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0064.00ثانوية جنة الخلد للبناتادبيسرى وليد خالد عطا8902822222037028

كلية التربية/جامعة ميسان542.0077.43ثانوية جنة الخلد للبناتادبيشهد محمد راضي حسين8912822222037030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان566.0080.86ثانوية جنة الخلد للبناتادبيفاطمة نعيم حميد ولي8922822222037033

كلية التربية/جامعة ميسان530.0075.71ثانوية جنة الخلد للبناتادبيمريم نعيم بدر لفته8932822222037035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان496.0070.86ثانوية ام ورقة للبناتادبيازهار محسن محمد عبد الحسن8942822222038001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71ثانوية ام ورقة للبناتادبيامنه كامل قاسم غضب8952822222038003

كلية التربية/جامعة ميسان489.0069.86ثانوية ام ورقة للبناتادبيامنه هادي سلمان فهد8962822222038004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل439.0062.71ثانوية ام ورقة للبناتادبيايات علي جعفر عونه8972822222038006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0065.29ثانوية ام ورقة للبناتادبيحوراء شاكر شنيشل علي8982822222038012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0068.43ثانوية ام ورقة للبناتادبيرغد حسين علي فريح8992822222038017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14ثانوية ام ورقة للبناتادبيرقيه سجاد حسين جبر9002822222038018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان527.0075.29ثانوية ام ورقة للبناتادبيزهراء جبار ياسين خيون9012822222038021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0063.86ثانوية ام ورقة للبناتادبيزهراء ستار جبار حطاب9022822222038024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان497.0071.00ثانوية ام ورقة للبناتادبيزهراء عماد محسن حليو9032822222038026
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كلية التربية/جامعة ميسان519.0074.14ثانوية ام ورقة للبناتادبيزينب عدنان حسن مهاوي9042822222038030

كلية التربية/جامعة ميسان557.0079.57ثانوية ام ورقة للبناتادبيشهد ثائر عبد هللا طارش9052822222038034

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00ثانوية ام ورقة للبناتادبيطيبة عبد الحسين مجبل محسر9062822222038037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان555.0079.29ثانوية ام ورقة للبناتادبيفاطمة خالد حنون عريبي9072822222038040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية ام ورقة للبناتادبيفاطمة موسى كعيد ناصر9082822222038041

كلية التربية/جامعة ميسان542.0077.43ثانوية ام ورقة للبناتادبيكفايه سعد عزيز علي9092822222038043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0069.14ثانوية ام ورقة للبناتادبيكوثر حسين فلحي حسين9102822222038044

كلية القانون/جامعة ميسان528.0075.43ثانوية ام ورقة للبناتادبيكوثر سالم محسن اعليج9112822222038045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان543.0077.57ثانوية ام ورقة للبناتادبيمريم جوده محسن مهاوي9122822222038046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0068.71ثانوية ام ورقة للبناتادبيمريم عدنان محسن حاتم9132822222038047

كلية التربية/جامعة ميسان544.0077.71ثانوية ام ورقة للبناتادبيمريم كاظم خزعل مزيان9142822222038048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان596.0085.14ثانوية ام ورقة للبناتادبينور احمد شنيور مناتي9152822222038053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان543.0077.57ثانوية ام ورقة للبناتادبينور الهدى فاضل عباس معال9162822222038054

كلية التربية/جامعة ميسان506.0072.29ثانوية االرتقاء للبناتادبياديان حسين جبار طعمه9172822222039003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان481.0068.71ثانوية االرتقاء للبناتادبيبنت الهدى مالك مهاوي رسن9182822222039005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0063.29ثانوية االرتقاء للبناتادبيبنين حسن حميد كاظم9192822222039006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان553.0079.00ثانوية االرتقاء للبناتادبيبنين علي حاتم عبد الحسن9202822222039007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0063.71ثانوية االرتقاء للبناتادبيتبارك باسم شاكر قاسم9212822222039008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان631.0090.14ثانوية االرتقاء للبناتادبيرسل سعد جري زامل9222822222039012

كلية التربية/جامعة ميسان509.0072.71ثانوية االرتقاء للبناتادبيروج حيدر رحيم فليح9232822222039014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0064.57ثانوية االرتقاء للبناتادبيزهراء رعد جوحي عوده9242822222039016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71ثانوية االرتقاء للبناتادبيزهراء قاسم طماش ضويحي9252822222039019

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان472.0067.43ثانوية االرتقاء للبناتادبيزهراء وليد لطيف لفته9262822222039021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86ثانوية االرتقاء للبناتادبيزينب عبد الساده جاسب زبون9272822222039025

كلية التربية/جامعة ميسان517.0073.86ثانوية االرتقاء للبناتادبيزينة عباس محسن لفته9282822222039026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان574.0082.00ثانوية االرتقاء للبناتادبيساره عبد الحسين علي حسين9292822222039027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان495.0070.71ثانوية االرتقاء للبناتادبيسجى قاسم جاسم غالم9302822222039029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية االرتقاء للبناتادبيغدير محمد عبد عيسى9312822222039037

كلية التربية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية االرتقاء للبناتادبيغفران حسين عيدان زاير9322822222039038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان497.0071.00ثانوية االرتقاء للبناتادبيفاطمة حميد عبد موسى9332822222039041

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان449.0064.14ثانوية االرتقاء للبناتادبيفاطمه الزهراء محمد فليح حسين9342822222039045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71ثانوية االرتقاء للبناتادبيمعصومة رزاق ددنبوس خيطان9352822222039049

كلية القانون/جامعة ميسان540.0077.14ثانوية االرتقاء للبناتادبيمعصومه كاظم شخوطي جبر9362822222039050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان464.0066.29ثانوية االرتقاء للبناتادبيمنى هادي خلف زغير9372822222039051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0064.29ثانوية االرتقاء للبناتادبيندى مهجر لعيبي محمد9382822222039053

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0065.29ثانوية االرتقاء للبناتادبينرجس جمعه حسين جبر9392822222039054

كلية اآلداب/جامعة واسط443.0063.29ثانوية االرتقاء للبناتادبينورس مظهر وطان عكاب9402822222039057

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان508.0072.57ثانوية االرتقاء للبناتادبييقين عيسى علي حسن9412822222039058

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط569.0081.29ثانوية ثغر العراق للبناتادبياالء عبد الجليل عبد الجبار خسرو9422822222040003

كلية اآلداب/جامعة واسط452.0064.57ثانوية ثغر العراق للبناتادبيامل ستار عجيل لفته9432822222040004

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0065.43ثانوية ثغر العراق للبناتادبيامنه حمدي حسين عبد النبي9442822222040005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية ثغر العراق للبناتادبياميمه شاكر خليف منخي9452822222040006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان511.0073.00ثانوية ثغر العراق للبناتادبيايات حامد شهاب هيهوي9462822222040007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط557.0079.57ثانوية ثغر العراق للبناتادبيبتول عبد االمير حسان شويط9472822222040011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان588.0084.00ثانوية ثغر العراق للبناتادبيبتول عبد الكريم سريح حمد9482822222040012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0064.57ثانوية ثغر العراق للبناتادبيبتول محيبس كوكز مطنش9492822222040013

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان440.0062.86ثانوية ثغر العراق للبناتادبيبراء علي كريم حرابه9502822222040014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0064.29ثانوية ثغر العراق للبناتادبيتقى جاسب محمد علي زبون9512822222040015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط498.0071.14ثانوية ثغر العراق للبناتادبيتقى عبد المحترم طاهر محسن9522822222040016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان551.0078.71ثانوية ثغر العراق للبناتادبيحوراء حازم يوسف غضيب9532822222040018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط618.0088.29ثانوية ثغر العراق للبناتادبيحوراء نجم عبد الحسين عبد الرضا9542822222040019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان565.0080.71ثانوية ثغر العراق للبناتادبيرأى سعد قادر عزيز9552822222040021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان472.0067.43ثانوية ثغر العراق للبناتادبيرباب كاظم عبد النبي حمد9562822222040022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط617.0088.14ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزهراء جاسم حافظ لفته9572822222040023

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزهراء عيسى عطيه حسن9582822222040024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان562.0080.29ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزهراء محسن علي شميم9592822222040025

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية439.0062.71ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزهراء محمد كنعان رسن9602822222040027

كلية التربية/جامعة ميسان527.0075.29ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزهراء هاشم غماس نخش9612822222040028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان491.0070.14ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزينب جواد زمزير زهر9622822222040029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان594.0084.86ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزينب ياسر راضي لفته9632822222040033

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية ثغر العراق للبناتادبيشهد بداي حبيب خلف9642822222040034

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية ثغر العراق للبناتادبيصفاء كاظم خليل ناصر9652822222040035

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00ثانوية ثغر العراق للبناتادبيطيبه هاشم خليف منخي9662822222040037

كلية التربية/جامعة ميسان532.0076.00ثانوية ثغر العراق للبناتادبيفاطمه صباح حمود حسين9672822222040042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0065.57ثانوية ثغر العراق للبناتادبيفاطمه عبد الرحمن ثامر بدن9682822222040043

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86ثانوية ثغر العراق للبناتادبيفاطمه علي سعيد يوسف9692822222040044

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0070.14ثانوية ثغر العراق للبناتادبيفاطمه علي ماهور غافل9702822222040045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط562.0080.29ثانوية ثغر العراق للبناتادبيفاطمه فالح حسن علي9712822222040046

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان439.0062.71ثانوية ثغر العراق للبناتادبيفاطمه هاشم محمد غويلي9722822222040047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0063.14ثانوية ثغر العراق للبناتادبيقطر الندى قاسم عبدول عبد العباس9732822222040048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0068.43ثانوية ثغر العراق للبناتادبيكوثر شريف جخير عصاد9742822222040050

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية424.0060.57ثانوية ثغر العراق للبناتادبينبأ نعمه نوري رخيص9752822222040051

كلية القانون/جامعة ميسان550.0078.57ثانوية ثغر العراق للبناتادبينور حميد محيسن مظلوم9762822222040052

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط489.0069.86ثانوية ثغر العراق للبناتادبينور علي عبد الكريم ابو ريشه9772822222040054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط522.0074.57ثانوية ثغر العراق للبناتادبينور عيسى حبيب خلف9782822222040055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان569.0081.29للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبياخالص محمد جخم فرحان9792822222041001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان629.0089.86للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبياالء حيدر سليم مزعل9802822222041002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0068.00للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبياالء صالح طالب عبود9812822222041003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0064.86للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيبنين علي حسن لفته9822822222041006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0062.86للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيجنان ثابت مهدي سلمان9832822222041008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان611.0087.29للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيحسناء عالوي كاظم جباره9842822222041009

كلية التربية/جامعة ميسان503.0071.86للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيزهراء حسن غازي رحيم9852822222041014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان608.0086.86للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيزهراء حسن فاضل فريح9862822222041015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان635.0090.71للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيزهراء صادق كاطع حسن9872822222041016

كلية التربية/جامعة ميسان516.0073.71للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيزينب رعد اونيس حسين9882822222041019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان554.0079.14للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيزينب عباس كاظم جاسم9892822222041020
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كلية التربية/جامعة ميسان593.0084.71للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيزينب علي جوده جميغ9902822222041021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان565.0080.71للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيساره محمد ياسر الزم9912822222041022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0071.29للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيسالي رعد حسين صالح9922822222041023

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0068.57للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيسميه خالد العيبي حسون9932822222041024

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيشهد ماجد هاشم مري9942822222041025

كلية التربية/جامعة ميسان597.0085.29للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيغدير قاسم محمد لوتي9952822222041028

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0068.57للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيفاطمه جبار جلوب حسين9962822222041030

كلية التربية/جامعة ميسان514.0073.43للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيفاطمه رعد اونيس حسين9972822222041032

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0065.86للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيفاطمه طارق علي حسين9982822222041034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيفاطمه محسن موسى معيدي9992822222041035

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة597.0085.29للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيمرام حامد كاطع رسن10002822222041036

كلية القانون/جامعة ميسان559.0079.86للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيمعصومه نجم عبد هللا عبد الرزاق10012822222041038

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبينور الهدى موسى حلو خضر10022822222041042

كلية القانون/جامعة ميسان541.0077.29للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبينور عادل طارش خيون10032822222041043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514.0073.43للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبينور كاظم خلف لفته10042822222041044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان675.0096.43للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبينوره صبيح عبود رحيم10052822222041045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيهاجر علي زغير جبر10062822222041046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0063.86للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيهدى عماد ابراهيم حافظ10072822222041047

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيوجدان عطيه عبد الرضا عليوي10082822222041049

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان510.0072.86ثانوية النجاة للبناتادبيأسراء ميثم عودة خنيفس10092822222042001

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86ثانوية النجاة للبناتادبياخالص عباس صبيح محمد10102822222042003

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0069.43ثانوية النجاة للبناتادبياسراء عالوي حسين شيشخان10112822222042004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان509.0072.71ثانوية النجاة للبناتادبياسيل جليل عبد هللا راضي10122822222042005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0065.71ثانوية النجاة للبناتادبيايه صفاء رحيم هاشم10132822222042007

كلية التربية/جامعة ميسان512.0073.14ثانوية النجاة للبناتادبيايه عبد الكريم جاسم محمد10142822222042008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0068.00ثانوية النجاة للبناتادبيبنين راضي عبود كباشي10152822222042009

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية النجاة للبناتادبيجنة الزهراء احمد ناصر زبون10162822222042011

كلية التربية/جامعة ميسان530.0075.71ثانوية النجاة للبناتادبيحميده سعد عبد هللا محسن10172822222042012

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية424.0060.57ثانوية النجاة للبناتادبيحوراء شنيشل ناصر جازع10182822222042014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان547.0078.14ثانوية النجاة للبناتادبيرقية حامد كريم عباس10192822222042017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان523.0074.71ثانوية النجاة للبناتادبيرقية صباح زيدان جنتو10202822222042018

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية372.0053.14ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء جبار عبد الحسن بطي10212822222042019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان477.0068.14ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء حيدر جاسم يوسف10222822222042020

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء علي عودة حسين10232822222042023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء محمد علي خلف10242822222042027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان510.0072.86ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء مطر سعد اغالم10252822222042028

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء ناصر مناحي موزان10262822222042029

كلية التربية/جامعة ميسان515.0073.57ثانوية النجاة للبناتادبيزينب صدام غازي مشتت10272822222042031

كلية التربية/جامعة ميسان534.0076.29ثانوية النجاة للبناتادبيزينب نوشي خلف لفته10282822222042033

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية النجاة للبناتادبيسجى سعد كريم هاشم10292822222042034

كلية التربية/جامعة ميسان494.0070.57ثانوية النجاة للبناتادبيشهد طارق بهلول عباس10302822222042035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان643.0091.86ثانوية النجاة للبناتادبيعذراء حامد دينار كاطع10312822222042036

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية النجاة للبناتادبيعذراء عبد الزهرة عبد الحسن صافي10322822222042037
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كلية التربية/جامعة ميسان582.0083.14ثانوية النجاة للبناتادبيفاطمة جاسم ورواش ايدام10332822222042039

كلية القانون/جامعة ميسان557.0079.57ثانوية النجاة للبناتادبيفاطمة حسن عبود محسن10342822222042041

كلية التربية/جامعة ميسان526.0075.14ثانوية النجاة للبناتادبيفاطمة سعد حسب سعد10352822222042042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان485.0069.29ثانوية النجاة للبناتادبيفاطمة كاظم محسن حميد10362822222042043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان648.0092.57ثانوية النجاة للبناتادبيفردوس سعدون هاتو عبد الحسن10372822222042044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0069.86ثانوية النجاة للبناتادبيمريم باسم جلو رحيمه10382822222042046

كلية القانون/جامعة ميسان567.0081.00ثانوية النجاة للبناتادبيمريم عدنان خريبط عداي10392822222042047

كلية القانون/جامعة ميسان554.0079.14ثانوية النجاة للبناتادبينرجس عبد الحسين عذير سلمان10402822222042052

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86ثانوية النجاة للبناتادبينغم حنون عبد الحسن ثجيل10412822222042053

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0068.57ثانوية النجاة للبناتادبينهى غازي نعمة عطية10422822222042054

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان607.0086.71ثانوية النجاة للبناتادبييقين احمد اسماعيل كاظم10432822222042060

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان424.0060.57ثانوية مروج الذهب للبناتادبياستبرق سلمان كاظم زبون10442822222044002

كلية القانون/جامعة ميسان564.0080.57ثانوية مروج الذهب للبناتادبيايات حسن بني علي10452822222044009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان491.0070.14ثانوية مروج الذهب للبناتادبيبنين جبار جمعه محمد10462822222044012

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان434.0062.00ثانوية مروج الذهب للبناتادبيبنين علي سدخان بخيت10472822222044013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0068.71ثانوية مروج الذهب للبناتادبيتبارك غازي قاسم حافظ10482822222044017

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية مروج الذهب للبناتادبيتبارك قاسم طاهر عبد الساده10492822222044018

كلية القانون/جامعة ميسان558.0079.71ثانوية مروج الذهب للبناتادبيحنين محمد عبد الرزاق عبد هللا10502822222044022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية مروج الذهب للبناتادبيحوراء تحسين نعيم جميل10512822222044023

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية435.0062.14ثانوية مروج الذهب للبناتادبيحوراء زيدان خليف حسوني10522822222044024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0068.43ثانوية مروج الذهب للبناتادبيحوراء ضياء عباس كنيهر10532822222044025

كلية التربية/جامعة ميسان579.0082.71ثانوية مروج الذهب للبناتادبيرؤيه مجيد حسن غانم10542822222044028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14ثانوية مروج الذهب للبناتادبيرسل ميثم حالوي بدن10552822222044029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0064.71ثانوية مروج الذهب للبناتادبيرقيه صبيح عبد الحسين ابراهيم10562822222044030

كلية القانون/جامعة ميسان567.0081.00ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزهراء باسم سامي عبد الجبار10572822222044032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0065.29ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزهراء ضياء عبد الزهره شويش10582822222044036

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0065.71ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزهراء طارق كاظم حسن10592822222044037

كلية التربية/جامعة ميسان518.0074.00ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزهراء عباس فاضل حنون10602822222044038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان540.0077.14ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزهراء عبد الزهره عبود كعود10612822222044039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزهراء علي مهدي سلطان10622822222044043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان615.0087.86ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزهراء كاظم عبد هللا ناصر10632822222044044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزينب حسين صباح تويلي10642822222044046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان628.0089.71ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزينب طالب هاشم كاظم10652822222044048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان474.0067.71ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزينب كاظم جابر يوسف10662822222044051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان485.0069.29ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزينب محمد جوحي حسين10672822222044052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0063.14ثانوية مروج الذهب للبناتادبيزينه جبار ابو الهور عليوي10682822222044054

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية مروج الذهب للبناتادبيساره مؤيد سعيد شلش10692822222044056

كلية القانون/جامعة ميسان528.0075.43ثانوية مروج الذهب للبناتادبيشروق حسن سعيد شياع10702822222044058

كلية القانون/جامعة ميسان531.0075.86ثانوية مروج الذهب للبناتادبيشمس المهدي رامي مزهر محمد10712822222044059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية مروج الذهب للبناتادبيطيبه رعد بلعوط حسن10722822222044061

كلية القانون/جامعة ميسان590.0084.29ثانوية مروج الذهب للبناتادبيطيبه محمد محسن عبد الزهره10732822222044062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان497.0071.00ثانوية مروج الذهب للبناتادبيفاطمه ضياء عبد الحسين شابث10742822222044068

كلية القانون/جامعة ميسان573.0081.86ثانوية مروج الذهب للبناتادبيفاطمه علي صوب هللا بدوي10752822222044070
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية مروج الذهب للبناتادبيكفايه حمود جوحي عيسى10762822222044071

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية مروج الذهب للبناتادبيكوثر جبار حسون محمد10772822222044072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان468.0066.86ثانوية مروج الذهب للبناتادبيكوثر جبار موسى علك10782822222044073

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان558.0079.71ثانوية مروج الذهب للبناتادبيمروه باسم مهدي سعيد10792822222044074

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان621.0088.71ثانوية مروج الذهب للبناتادبيمروه تحسين علي جاسم10802822222044075

كلية التربية/جامعة ميسان493.0070.43ثانوية مروج الذهب للبناتادبيمريم ناصر رحمه صحين10812822222044078

كلية التربية/جامعة ميسان560.0080.00ثانوية مروج الذهب للبناتادبيمعصومة رياض علي كاظم10822822222044079

كلية اآلداب/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية مروج الذهب للبناتادبينبأ اكرم عبد علي جار هللا10832822222044081

كلية التربية/جامعة ميسان493.0070.43ثانوية مروج الذهب للبناتادبينبأ عزيز ادبيل علي10842822222044082

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0065.14ثانوية مروج الذهب للبناتادبينبأ الزم محيسن شخناب10852822222044083

كلية التربية/جامعة ميسان553.0079.00ثانوية مروج الذهب للبناتادبينسائم جاسم محمد شاهين10862822222044085

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان421.0060.14ثانوية مروج الذهب للبناتادبينورس جعفر عباس هداب10872822222044087

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان604.0086.29ثانوية مروج الذهب للبناتادبيهاله خلدون عبد الغني شاكر10882822222044089

كلية التربية/جامعة ميسان499.0071.29ثانوية مروج الذهب للبناتادبيهبه فارس خلف عداي10892822222044090

كلية التربية/جامعة ميسان506.0072.29ثانوية مروج الذهب للبناتادبيهدى كريم ابو الجون احسوني10902822222044091

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0062.57ثانوية المستقبل االهلية للبناتادبيألق نصير عبد الكريم ابراهيم10912822224003001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان533.0076.14ثانوية المستقبل االهلية للبناتادبيزينب عادل عبد فريح10922822224003002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0064.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتادبيسما محمد عبد الواحد حنتوش10932822224003003

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان479.0068.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتادبيمريم صالح محمد حاتم10942822224003005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0063.43ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيايمان سليم مطر خنجر10952822226001003

كلية القانون/جامعة ميسان562.0080.29ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيبركات صالح اسماعيل حسين10962822226001005

كلية التربية/جامعة ميسان494.0070.57ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيتقى محمد جبر عبد الحسن10972822226001006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان482.0068.86ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيحنان منشد مجوت شغي10982822226001007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0064.00ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزهراء علي حسين علي10992822226001013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان511.0073.00ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزهراء مهدي جمعه علوان11002822226001016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان474.0067.71ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيمروه علي بدن جبر11012822226001030

كلية التربية/جامعة ميسان494.0070.57ثانوية التأميم المسائية للبناتادبينور علي كاظم قاسم11022822226001035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان588.0084.00ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيورود كريم عجيل مكطوف11032822226001037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيازهار رحيل ماهود جاسم11042822227002001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0065.14ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيزهراء ثامر محمد بدن11052822227002002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيسميه علي رهيف عاتي11062822227002004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان499.0071.29ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيعذراء خضير غاطي جابر11072822227002005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0069.29ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيكوثر سليم بداي علي11082822227002006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0064.86ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيبنت الهدى محمد جبير كاظم11092822227003001

كلية التربية/جامعة ميسان566.0080.86ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيدعاء سمير كريدي زبون11102822227003002

كلية التربية/جامعة ميسان525.0075.00ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيزينب أنيس خاجي جامل11112822227003004

كلية التربية/جامعة ميسان502.0071.71ثانوية بني هاشم المختلطةادبياسراء محمد الزم زغير11122822227006001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0065.57ثانوية بني هاشم المختلطةادبيحسنه قاسم فزيع حتيوي11132822227006002

كلية التربية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية بني هاشم المختلطةادبيزينب فالح حسن رسن11142822227006004

كلية التربية/جامعة ميسان545.0077.86ثانوية بني هاشم المختلطةادبيغدير ماجد لعيبي صبي11152822227006005

كلية التربية/جامعة ميسان564.0080.57ثانوية بني هاشم المختلطةادبيمنى حسن عليوي حاتم11162822227006006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان549.0078.43ثانوية بني هاشم المختلطةادبينجاة باقر نعمه ابراهيم11172822227006007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان567.0081.00ثانوية بني هاشم المختلطةادبينرجس احمد خلف ابراهيم11182822227006008
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قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71ثانوية االباء المختلطةادبياسماء حسين عبد الرضا صالح11192822227007001

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية االباء المختلطةادبيزهراء صبري محمد خضر11202822227007003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان657.0093.86ثانوية االباء المختلطةادبيفاطمة عباس عبد علي جاسم11212822227007004

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0070.29ثانوية االباء المختلطةادبيمريم رعد عبد النبي جاسم11222822227007006

كلية التربية/جامعة ميسان522.0074.57الخارجياتادبياخالص عباس جبار حسين11232822228050003

كلية التربية/جامعة ميسان492.0070.29الخارجياتادبياالء عوده عطيه شالكه11242822228050012

كلية التربية/جامعة ميسان489.0069.86الخارجياتادبياماني حيدر فرحان فليح11252822228050013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان476.0068.00الخارجياتادبيتبارك مجيد حميد حسان11262822228050030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان576.0082.29الخارجياتادبيتبارك محمد صدام سعيد11272822228050031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71الخارجياتادبيرغد سهل رويض ماذي11282822228050054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0064.86الخارجياتادبيزهراء رائد عبد الزهرة دوالب11292822228050072

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان435.0062.14الخارجياتادبيزهراء عالء جعفر اكبر11302822228050081

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان611.0087.29الخارجياتادبيزهراء عيسى حيدر خلف11312822228050083

كلية التربية/جامعة ميسان530.0075.71الخارجياتادبيزهراء هاشم محسن حسين11322822228050087

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان434.0062.00الخارجياتادبيزينب جبار حسين خالوي11332822228050088

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان543.0077.57الخارجياتادبيزينب كاظم حمود حسن11342822228050098

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان551.0078.71الخارجياتادبيزينه كريم محمد عبودي11352822228050101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان480.0068.57الخارجياتادبيشهد هاشم كاظم عبود11362822228050115

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71الخارجياتادبيفاطمه وليد خيري عبد11372822228050137

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية518.0074.00الخارجياتادبيمريم كريم حنظل كطامي11382822228050148

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0063.57الخارجياتادبيمهى سعدون ابراهيم عصب11392822228050156

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان563.0080.43الخارجياتادبينور الهدى جبار بلص شراد11402822228050168

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0071.57الخارجياتادبينور جمعة سمور عباس11412822228050171

كلية القانون/جامعة ميسان533.0076.14الخارجياتادبينور سالم صادق رضا11422822228050172

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71الخارجياتادبينوره محمد خلف هامل11432822228050179

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان656.0093.71الخارجياتادبيهاله احمد سالم داخل11442822228050181

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0065.43الخارجياتادبيهدى عالء عزيز جبر11452822228050186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان546.0078.00الخارجياتادبيهدى عيسى عبيره جبر11462822228050187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان471.0067.29الخارجياتادبيوسن محمد حسن ساجت11472822228050198

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية الثورة للبنيناحيائيابو الفضل عباس جبر بداي11482822411001003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد سمير رحيم جبار11492822411001007

كلية التربية/جامعة ميسان580.0082.86اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد عباس هاشم عبد11502822411001009

كلية التمريض/جامعة ميسان681.0097.29اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد عالوي معله مطشر11512822411001010

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان630.0090.00اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد علي جاسم محمد11522822411001011

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى633.0090.43اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد علي طاهر مساعد11532822411001012

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية الثورة للبنيناحيائيباقر حمود عبد هللا حميدي11542822411001014

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين حامد كريم زغير11552822411001025

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين رافد راضي جاسم11562822411001026

كلية التمريض/جامعة ميسان671.0095.86اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين رضا جبوري عاصي11572822411001027

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين عبد الزهره واشي سعد11582822411001028

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة660.0094.29اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين علي ناصر فعيل11592822411001031

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية656.0093.71اعدادية الثورة للبنيناحيائيحيدر سعدون سيد عبيد11602822411001037

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية524.0074.86اعدادية الثورة للبنيناحيائيرتاج عباس لعيبي عبيد11612822411001040
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كلية الزراعة/جامعة ميسان424.0060.57اعدادية الثورة للبنيناحيائيرضا ركاض مثنى حسين11622822411001043

كلية الزراعة/جامعة ميسان445.0063.57اعدادية الثورة للبنيناحيائيرضا سعد حسون علي11632822411001044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14اعدادية الثورة للبنيناحيائيسجاد حامد حسن غصن11642822411001047

كلية الزراعة/جامعة ميسان425.0060.71اعدادية الثورة للبنيناحيائيسيف حيدر حمدان سليم11652822411001050

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية634.0090.57اعدادية الثورة للبنيناحيائيعباس جبار كاظم علي11662822411001052

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية الثورة للبنيناحيائيعباس فاضل طاهر محسن11672822411001057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الثورة للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد فاضل جاسم11682822411001058

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيعبد هللا جاسم محمد مذكور11692822411001059

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0082.29اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي ابراهيم كاظم عنيد11702822411001065

كلية التربية/جامعة ميسان575.0082.14اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي االكبر قاسم بدر عبد الحسن11712822411001067

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0070.29اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي باسم محمد احمد11722822411001068

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي رحيم مهاوي حاتم11732822411001073

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي سالم قاسم غضب11742822411001077

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0093.71اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي عقيل رحيم معن11752822411001079

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي محمد راضي ايديم11762822411001084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية444.0063.43اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي نهاد صباح عبد الخالق11772822411001085

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية526.0075.14اعدادية الثورة للبنيناحيائيعمار احمد رحيم كاظم11782822411001086

كلية العلوم/جامعة ميسان627.0089.57اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحسن جميل نعيم جاسم11792822411001097

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد احمد زبون شلتاغ11802822411001098

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد الباقر موحان ماهي شبيب11812822411001099

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الحسين قاسم حمادي11822822411001103

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد باقر محمد هاشم خير هللا11832822411001104

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد جاسم صبار شايع11842822411001105

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية670.0095.71اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم طاهر11852822411001106

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد حسن زغير الزم11862822411001107

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد حسن نعيس عبد الرضا11872822411001108

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد صادق عمار عبد الرضا زغير11882822411001113

كلية العلوم/جامعة ميسان602.0086.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق مجذاب سعيد11892822411001114

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد علي جاسم مشجل11902822411001115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد علي محمد بريدي11912822411001116

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية657.0093.86اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد قاسم كاطع خلف11922822411001117

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0087.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد كامل ناصر حرز11932822411001118

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية528.0075.43اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد نعيم عبد الساده قاسم11942822411001121

كلية العلوم/جامعة ميسان609.0087.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيمرتجى عقيل نجم عبد11952822411001123

كلية التربية/جامعة ميسان537.0076.71اعدادية الثورة للبنيناحيائيمسلم نزار لعيبي مهاوي11962822411001128

كلية طب االسنان/جامعة ميسان696.0099.43اعدادية الثورة للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم مهدي زيادي11972822411001129

كلية الطب/جامعة ميسان701.00100.14اعدادية الثورة للبنيناحيائيمصطفى اطعيمه جبر خلف11982822411001130

كلية التربية/جامعة ميسان533.0076.14اعدادية الثورة للبنيناحيائيمصطفى جاسم صابط ماذي11992822411001131

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية الثورة للبنيناحيائيمصطفى حارث واشي علوان12002822411001132

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0074.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيمصطفى صدام احمد صادج12012822411001133

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0071.57اعدادية الثورة للبنيناحيائيمصطفى محمد جاسم كصاب12022822411001135

كلية التمريض/جامعة ميسان686.0098.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الحسن عباس12032822411001136

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43اعدادية الثورة للبنيناحيائيمقتدى احمد منشد زاير12042822411001137
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كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية الثورة للبنيناحيائيموسى محمد عبد الستار فرعون12052822411001145

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية الثورة للبنيناحيائييحيى فراس خضر عباس12062822411001150

كلية طب االسنان/جامعة ميسان692.0098.86اعدادية الثورة للبنيناحيائييوسف واثق فالح شويش12072822411001151

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية553.0079.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسن كامل جلوب حاتم12082822411001152

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية المرتضى للبنيناحيائيامير رحيم عبد الواحد سيد12092822411002006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين حسام فالح حسن12102822411002013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين عبد الحسين حسان علي12112822411002016

كلية العلوم/جامعة ميسان625.0089.29اعدادية المرتضى للبنيناحيائيرضا نوري محمد خلف12122822411002026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية المرتضى للبنيناحيائيسجاد رحيم حامد وني12132822411002029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29اعدادية المرتضى للبنيناحيائيسجاد ياسين قنبل بدو12142822411002030

كلية التربية/جامعة ميسان578.0082.57اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي حسنين فالح حسن12152822411002035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط611.0087.29اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي حيدر ستار فرحان12162822411002036

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي كريم جاسم طاهر12172822411002040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0069.86اعدادية المرتضى للبنيناحيائيكرار جاسم هوني جنيح12182822411002044

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمؤمل حسن مزهر جودة12192822411002046

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية520.0074.29اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمجتبى علي داود سلمان12202822411002048

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد حسن دائر نشيمي12212822411002050

كلية الطب/جامعة ميسان698.0099.71اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد حسين علي حسين شمخي12222822411002051

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان619.0088.43اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد سعيد صبيح راضي12232822411002053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد جبر12242822411002056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمرتضى كريم عنيد جناني12252822411002059

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0088.71اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمصطفى عبد االمير صبيح راضي12262822411002064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمصطفى علي جبار نعيمة12272822411002065

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان517.0073.86اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمصطفى كامل عماره محيسن12282822411002066

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمقتدى عالوي كاظم جباره12292822411002069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمهدي عبد الخالق لفتة ماضي12302822411002073

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائييوسف جواد كاظم جبر12312822411002075

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى594.0084.86ثانوية السالم للبنيناحيائيجعفر عبد الصمد عبد اللطيف حمادي12322822411004003

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71ثانوية السالم للبنيناحيائيحسين محسن جبار رضا12332822411004008

كلية التربية/جامعة ميسان549.0078.43ثانوية السالم للبنيناحيائيحسين محمد علي صاحي12342822411004009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية السالم للبنيناحيائيحيدر كاظم جبار نعت12352822411004013

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية السالم للبنيناحيائيرضا صابر حسين مهنا12362822411004014

كلية التمريض/جامعة ميسان679.0097.00ثانوية السالم للبنيناحيائيسجاد احمد غوينم حمود12372822411004015

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية657.0093.86ثانوية السالم للبنيناحيائيسيف الدين اسعد جاسب شنان12382822411004016

كلية التربية/جامعة ميسان544.0077.71ثانوية السالم للبنيناحيائيعلي مجيد عبد الرزاق عبد12392822411004024

كلية العلوم/جامعة ميسان629.0089.86ثانوية السالم للبنيناحيائيمحمد علي عاتي جبار12402822411004036

كلية العلوم/جامعة ميسان603.0086.14ثانوية السالم للبنيناحيائيمنتظر كاظم فرج بطي12412822411004040

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية العمارة للبنيناحيائيابو الحسن احمد علي عزيز12422822411005003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية652.4893.21اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد سالم علي ياسين12432822411005009

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى592.0084.57اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد صفاء هادي صالح12442822411005010

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد علي فالح عبد هللا12452822411005014

كلية العلوم/جامعة ميسان598.0085.43اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد غافل ثامر جبر12462822411005015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر479.0068.43اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد فالح حسن زبون12472822411005016
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قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان619.0088.43اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد ماجد محمد علوان12482822411005017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد ميثم نوري كاطع12492822411005020

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية العمارة للبنيناحيائياصيل محمد عبد الرضا عيسى12502822411005021

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية657.0093.86اعدادية العمارة للبنيناحيائيجعفر الصادق عدي جعفر علوان12512822411005025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية560.0080.00اعدادية العمارة للبنيناحيائيجعفر طابور والي محمد12522822411005027

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية510.0072.86اعدادية العمارة للبنيناحيائيجعفر طه حسن جاسم12532822411005028

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان672.7696.11اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسن احمد عليوي شامي12542822411005029

كلية العلوم/جامعة ميسان609.0087.00اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسن ناهض حميد فريح12552822411005030

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسن وسام جواد كاظم12562822411005031

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين سالم خفي محيسن12572822411005032

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين سعد شبيب ربيع12582822411005033

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى653.3293.33اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين كريم حمود ثجيل12592822411005041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين محمد صبيح زهراو12602822411005042

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية العمارة للبنيناحيائيحقي علي اسماعيل عطيه12612822411005045

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى588.0084.00اعدادية العمارة للبنيناحيائيرضا احمد حسن ساهي12622822411005051

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية518.0074.00اعدادية العمارة للبنيناحيائيزين العابدين حامد عبد هبسي12632822411005055

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0898.15اعدادية العمارة للبنيناحيائيسالم داود سلمان سالم12642822411005057

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية العمارة للبنيناحيائيسجاد علي حمودي حسين12652822411005062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان463.0066.14اعدادية العمارة للبنيناحيائيسيف مهند سامي جبر12662822411005064

كلية االثار/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية العمارة للبنيناحيائيعباس ثائر قاسم صفر12672822411005066

كلية العلوم/جامعة ميسان636.0090.86اعدادية العمارة للبنيناحيائيعباس علي جبار عبد الرضا12682822411005069

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية العمارة للبنيناحيائيعباس علي جواد كاظم12692822411005070

كلية الطب/جامعة ميسان701.00100.14اعدادية العمارة للبنيناحيائيعالء حميد درويش مراد12702822411005073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية611.0087.29اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي تحسين منعم محمود12712822411005076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي حسام الدين علي صادق12722822411005077

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.0099.71اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي حيدر حسن حيدر12732822411005081

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية558.0079.71اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي رائد صادق حسن12742822411005082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية574.0082.00اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي رعد سعدون فالح12752822411005085

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي سالم محمد غليم12762822411005086

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي طالب رزوقي عاشور12772822411005087

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي عبد الحسين جابر كاظم12782822411005089

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.6099.09اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي عبد الكريم عباس بندر12792822411005091

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي قاسم رحيمه جبر12802822411005093

كلية الصيدلة/جامعة ميسان690.2098.60اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي مثنى ليث حاتم12812822411005094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي مصطفى عباس مراد12822822411005098

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي نعيم مكلف مطر12832822411005100

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية521.0074.43اعدادية العمارة للبنيناحيائيعيسى هاشم قاسم عيسى12842822411005101

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية العمارة للبنيناحيائيغزوان كاظم جبار راضي12852822411005102

كلية علوم البحار/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية العمارة للبنيناحيائيكاظم محمد جاسم ونيس12862822411005103

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية العمارة للبنيناحيائيمؤمل احمد مغامس وادي12872822411005107

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0083.14اعدادية العمارة للبنيناحيائيمؤمل محمد فرحان حنين12882822411005108

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29اعدادية العمارة للبنيناحيائيمجتبى ستار هامل مطشر12892822411005109

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد اسامه قيس نعمه12902822411005113
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كلية الصيدلة/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد باقر محمود فاخر فرج12912822411005116

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0882.15اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد تقي شاكر حمود دهش12922822411005118

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد تقي قاسم حسين موسى12932822411005119

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم زهراو12942822411005121

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد حسام الدين علي صادق12952822411005122

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية501.0071.57اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد رضا عبد الحكيم علي وجر12962822411005124

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0082.57اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد رياض انعيمه خلف12972822411005127

كلية العلوم/جامعة ميسان613.0087.57اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد ماجد ابراهيم جابر12982822411005134

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان633.0090.43اعدادية العمارة للبنيناحيائيمرتضى احمد حمادي جابر12992822411005136

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية العمارة للبنيناحيائيمصطفى علي ناصر هاشم13002822411005142

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية527.0075.29اعدادية العمارة للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الجبار يونس13012822411005146

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين659.0094.14اعدادية العمارة للبنيناحيائيمقتدى ابراهيم عباس كريم13022822411005149

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية618.0088.29اعدادية العمارة للبنيناحيائيمنتظر جمعه حسين زبون13032822411005152

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية662.0094.57اعدادية العمارة للبنيناحيائيمنتظر مهدي محسن زاير13042822411005155

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43اعدادية العمارة للبنيناحيائيمهدي صادق راضي حنتوش13052822411005156

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية الكحالء للبنيناحيائيعلي خضير عباس ناصر13062822411006005

كلية الزراعة/جامعة ميسان426.0060.86ثانوية الكحالء للبنيناحيائيعلي كاظم نعيمه كريدي13072822411006006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86ثانوية الكحالء للبنيناحيائيمحمد كريم جبار متعب13082822411006010

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيابو الحسن عدنان بدر ياسين13092822411007002

كلية التربية/جامعة ميسان555.0079.29اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيالحسن علي قاسم وهام13102822411007005

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيجعفر شياع محسن منخي13112822411007008

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية515.0073.57اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيجعفر محمد عبد المحسن خلف13122822411007009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0087.86اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسن حسين علي حيدر13132822411007011

كلية العلوم/جامعة واسط634.0090.57اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسن عالء جمعه صبر13142822411007012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسين اياد مهدي عباس13152822411007014

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسين علي سلمان زبون13162822411007017

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان663.0094.71اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسين علي غافل عذافه13172822411007019

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسين محمد حسن لعيبي13182822411007021

كلية التربية/جامعة ميسان558.0079.71اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحيدر ناصر رسن زاكور13192822411007022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيرسول كاظم ميش عبيد13202822411007023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيرضا عالوي خلف صبح13212822411007025

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى626.0089.43اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيعباس لعيبي مجر محمد13222822411007028

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيعلي حيدر خلف عبيد13232822411007032

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيعلي زاهد علي قصاب13242822411007033

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيعلي يوسف محمد جواد يوسف13252822411007038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيقاسم حسن عبد الرضا غضبان13262822411007040

كلية القانون/جامعة ميسان609.0087.00اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيكرار علي عوده عبد الحسن13272822411007041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمجتبى صفاء محسن كاظم13282822411007043

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز685.0097.86اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمجتبى محمد هاشم داود13292822411007044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد باقر احمد امين جاسم13302822411007045

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان628.0089.71اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد رافد جاسم محمد13312822411007046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء593.0084.71اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد فالح مهدي داغر13322822411007053

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد يوسف محمد جواد يوسف13332822411007056
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قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان643.0091.86اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمرتضى علي لفته منكاش13342822411007057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان460.0065.71اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمرتضى محمد هاشم داود13352822411007058

كلية العلوم/جامعة واسط619.0088.43اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمسلم عمار قاسم حاجي13362822411007060

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمصطفى محمد حسن لعيبي13372822411007064

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمقتدى خالد جوحي منحوش13382822411007066

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمقتدى علي ذهب شياع13392822411007068

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمقتدى محمد الزم جابر13402822411007070

كلية العلوم/جامعة ميسان598.0085.43اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمقتدى ناظم عبود وحيد13412822411007072

كلية التربية/جامعة ميسان541.0077.29اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيموسى سالم مالح عليوي13422822411007076

كلية التربية/جامعة ميسان541.0077.29اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيياسين علي جاسم محمد13432822411007078

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان623.0089.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيابا الفضل محمد عبد الكريم غضبان13442822411008001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43اعدادية االندلس للبنيناحيائيابو الحسن عباس مهاوي عبد13452822411008002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14اعدادية االندلس للبنيناحيائيابو الحسن عبد الهادي جاسم طعان13462822411008003

كلية العلوم/جامعة البصرة660.0094.29اعدادية االندلس للبنيناحيائياحمد حسن ذاري لعيبي13472822411008006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14اعدادية االندلس للبنيناحيائياحمد عباس جلوب مريسل13482822411008008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية االندلس للبنيناحيائياحمد ماجد لفته عطوان13492822411008009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية االندلس للبنيناحيائياحمد مرتضى جبار جاسم13502822411008010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية االندلس للبنيناحيائياوس عدنان ابو عوجه جابر13512822411008012

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية633.0090.43اعدادية االندلس للبنيناحيائيجعفر الصادق حيدر شبيب كمر13522822411008013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0060.29اعدادية االندلس للبنيناحيائيجعفر عدنان حسن محمد13532822411008015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية624.0089.14اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسن اياد حميد ابراهيم13542822411008016

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان638.0091.14اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسن رياض لعيبي عبد الرضا13552822411008017

كلية العلوم/جامعة ميسان600.0085.71اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين باسم حسين حسن13562822411008020

كلية العلوم/جامعة ميسان612.0087.43اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين رياض لعيبي عبد الرضا13572822411008021

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين علي قاسم سلطان13582822411008025

كلية الصيدلة/جامعة ميسان690.0098.57اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين فاضل عبد العباس محمد13592822411008026

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين فراس جبار شرهان13602822411008027

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين محمد سبتي عبد السادة13612822411008031

كلية القانون/جامعة ميسان642.0091.71اعدادية االندلس للبنيناحيائيحيدر احمد غازي جبار13622822411008034

كلية الصيدلة/جامعة ميسان689.0098.43اعدادية االندلس للبنيناحيائيحيدر محمود فاخر كاظم13632822411008037

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة563.0080.43اعدادية االندلس للبنيناحيائيرضا عبد الكريم قاسم زغير13642822411008040

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية االندلس للبنيناحيائيرضوان هيثم مردي وحيد13652822411008041

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية االندلس للبنيناحيائيزين العابدين علي عبد الحميد عبد المجيد13662822411008043

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86اعدادية االندلس للبنيناحيائيزين العابدين محمد علك جادر13672822411008044

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين686.0098.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيزين العابدين محمد علي عبد هللا حاسد13682822411008045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0060.29اعدادية االندلس للبنيناحيائيسجاد رعد سلمان سالم13692822411008047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية االندلس للبنيناحيائيسجاد عالء زهراو مجيسر13702822411008049

كلية التربية/جامعة ميسان567.0081.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيضرغام كريم عبود عليوي13712822411008052

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان653.0093.29اعدادية االندلس للبنيناحيائيعبد هللا طرماح عبد علي رسن13722822411008055

كلية العلوم/جامعة المثنى589.0084.14اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي حسين جاسم عشاو13732822411008062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان509.0072.71اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي رعد جمعه محيبس13742822411008065

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي شاكر حسين مخيلف13752822411008066

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي عادل الزم شياع13762822411008068
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قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية542.0077.43اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي عبد الحسين جبار كاظم13772822411008071

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي عبد الكريم هاشم قاسم13782822411008072

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي كريم صدام راضي13792822411008073

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي مهند رحيم اسماعيل13802822411008077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي نجم عبد هللا جاسم13812822411008079

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية االندلس للبنيناحيائيقاسم عطيه علي كاظم13822822411008080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية546.0078.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيليث بشار كريم حسان13832822411008085

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة654.0093.43اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد المهدي حيدر غانم كاظم13842822411008089

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0083.71اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد باسم حسين حسن13852822411008090

كلية العلوم/جامعة ميسان597.0085.29اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد رائد فالح مهدي13862822411008092

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد صدام حسين مطر13872822411008094

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد عيسى رسن حسان13882822411008098

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد فاضل زاير كنبار13892822411008100

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد كريم صفر حاتم13902822411008102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان520.0074.29اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد مازن عبد الهادي مطشر13912822411008103

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد مناف صدام عكلة13922822411008104

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان645.0092.14اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد مهدي موحان سليم13932822411008105

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية540.0077.14اعدادية االندلس للبنيناحيائيمقتدى عبد الرضا سالم محمد13942822411008123

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان618.0088.29اعدادية االندلس للبنيناحيائيمقتدى محمد منديل وهيب13952822411008125

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية االندلس للبنيناحيائيمهدي صالح ماهود خنجر13962822411008128

كلية العلوم/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية االندلس للبنيناحيائيمهدي نصير حرب محسن13972822411008129

كلية الزراعة/جامعة ميسان433.0061.86اعدادية االندلس للبنيناحيائينور الدين رافد فالح مهدي13982822411008130

كلية التربية/جامعة ميسان546.0078.00ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائيحسن ماجد جواد كاظم13992822411009004

كلية العلوم/جامعة ميسان610.0087.14ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائيحسين جواد محمد موسى14002822411009005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان565.0080.71ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائيحسين شاكر جاسم حسين14012822411009006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائيحسين مجيد عبد الساده مجيد14022822411009008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0079.29ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائيحسين محمد كعيم معين14032822411009009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائيعلي عبد هللا صيوان طالل14042822411009016

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية591.0084.43ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائيمحمد كاظم شنيح جرو14052822411009022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان497.0071.00ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائيمحمد كريم حمزه بيجان14062822411009024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائيمرتضى كريم حسين حبيب14072822411009025

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائينصر هللا محمد جبار يازع14082822411009030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائياحمد فاخر مجيد راضي14092822411010003

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيايوب فاخر خضر ساعة14102822411010005

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز644.0092.00اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيجاسم محمد دعير خلف14112822411010006

كلية التربية/جامعة ميسان527.0075.29اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيحسن صباح خالطي ديوان14122822411010007

كلية التربية/جامعة ميسان550.0078.57اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيحسن مرهج مناحي صابر14132822411010010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيحسين احمد رمزي خضير14142822411010011

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيحسين جابر حواس عليوي14152822411010012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيحسين جواد هاني علك14162822411010014

كلية الزراعة/جامعة ميسان430.0061.43اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيحسين رعد صدام جبار14172822411010015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيحسين فارس عودة مطلب14182822411010017

كلية العلوم/جامعة البصرة633.0090.43اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيسجاد ضياء هاني حمادي14192822411010024
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كلية التربية/جامعة ميسان529.0075.57اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيصادق فارس جبار حسين14202822411010026

كلية التربية/جامعة القادسية567.0081.00اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيعباس حسين علي سالم14212822411010030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيعلي طالب عبد الزم14222822411010041

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيعلي محمد عالوي محيسن14232822411010047

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمرتضى عبد الحسين ذباح داود14242822411010061

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.0094.71اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمقتدى امجد نعمة عبيد14252822411010065

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمقتدى حسين هتلر أعبيد14262822411010066

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية657.0093.86اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمهند رياض هاني حمادي14272822411010070

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية543.0077.57اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيندوان موسى حنون حسين14282822411010072

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية554.0079.14ثانوية دجلة للبنيناحيائياحمد شوقي محمد عبد الرضا14292822411011006

كلية التربية/جامعة ميسان549.0078.43ثانوية دجلة للبنيناحيائياحمد محمد حسين خلف14302822411011008

كلية العلوم/جامعة ميسان638.0091.14ثانوية دجلة للبنيناحيائياحمد مصطفى خميس حسين14312822411011010

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43ثانوية دجلة للبنيناحيائيباقر صبيح سعدون سالم14322822411011014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية687.0098.14ثانوية دجلة للبنيناحيائيحسن سالم جلوب حسين14332822411011017

كلية التمريض/جامعة ميسان677.0096.71ثانوية دجلة للبنيناحيائيحسن علي حسن ياسين14342822411011018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان513.0073.29ثانوية دجلة للبنيناحيائيحسن كريم عيسى طاهر14352822411011021

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية613.0087.57ثانوية دجلة للبنيناحيائيحسين احمد سلمان هاشم14362822411011022

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية543.0077.57ثانوية دجلة للبنيناحيائيحسين خضير عباس محمد14372822411011024

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان615.0087.86ثانوية دجلة للبنيناحيائيحسين علي محمد ياسين14382822411011026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29ثانوية دجلة للبنيناحيائيحمد هادي زريت خواف14392822411011028

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية656.0093.71ثانوية دجلة للبنيناحيائيحيدر باسم حطاب جعفر14402822411011029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية دجلة للبنيناحيائيحيدر علي عامر محمد14412822411011032

كلية العلوم/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية دجلة للبنيناحيائيحيدر ليث ناصر حسين14422822411011033

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية547.0078.14ثانوية دجلة للبنيناحيائيرضا حسن خلف جبار14432822411011035

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية دجلة للبنيناحيائيسجاد صباح زبون جاسم14442822411011041

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية دجلة للبنيناحيائيعبد هللا حامد عبيد محمد14452822411011048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي جعفر محمد مريوش14462822411011051

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء643.0091.86ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي جميل جبر سويف14472822411011052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية426.0060.86ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي حسين عبد الحسن ضامن14482822411011053

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان643.0091.86ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي سالم عبد الحسن شويع14492822411011055

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى621.0088.71ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي عبد الحسين جبار الزم14502822411011057

كلية الزراعة/جامعة ميسان433.0061.86ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي عمار صخيري حجي14512822411011058

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل603.0086.14ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي ماجد جبار محمد14522822411011061

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى638.0091.14ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي محمود عودة مطشر14532822411011062

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية دجلة للبنيناحيائيمحمد راضي عبد السادة زامل14542822411011077

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية دجلة للبنيناحيائيمحمد رزاق حسين خشين14552822411011078

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية647.0092.43ثانوية دجلة للبنيناحيائيمحمد صبيح سعدون سالم14562822411011080

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية دجلة للبنيناحيائيمرتضى اسعد رمضان باقر14572822411011083

كلية التمريض/جامعة ميسان677.0096.71ثانوية دجلة للبنيناحيائيمقتدى علي مري مونس14582822411011093

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية449.0064.14ثانوية دجلة للبنيناحيائيهشام علي عبد الحسين ثاني14592822411011100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط595.0085.00ثانوية علي الغربي للبنيناحيائياحمد ضاحي وادي طوفان14602822411012001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية علي الغربي للبنيناحيائياحمد علي رحمن محسن14612822411012002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيامير علي حبيب سلمان14622822411012004
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قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية534.0076.29ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيباقر عباس جوني هليل14632822411012005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان529.0075.57ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيحسنين عماد عبد الجبار عبد النبي14642822411012007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيحسين علي عبد الرحمن عبد محمد14652822411012009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيحسين علي محمد عبد14662822411012011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0072.43ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيحسين فالح مخرب جوي14672822411012012

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيحمزه احمد طارش قاسم14682822411012014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيسجاد نذير حاتم شميشم14692822411012017

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيعباس نزار جبار حميد14702822411012021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيعدنان سريح لعيوس جادر14712822411012022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيعلي قيس وادي علي14722822411012024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيعلي يوسف عبد حريز14732822411012025

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.0099.14ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمحمد حسين عبد الكريم صالح كريم14742822411012028

كلية العلوم/جامعة واسط626.0089.43ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمحمد علي سلمان ساده14752822411012029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497.0071.00ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمرتضى عباس عبد حويش14762822411012031

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم621.0088.71ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمرتضى علي بدر ناشي14772822411012032

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمسلم ثجيل راعي يدام14782822411012033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0087.43ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمقتدى حسن باهض حسن14792822411012035

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت477.0068.14ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمنتظر سلطان شاطي حسين14802822411012036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيميثم سعد صفر غلوم14812822411012037

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيحيدر احمد عبدالحميد كاطع14822822411013007

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيرياض عادل حافظ بهيدل14832822411013010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية571.0081.57ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيعلي جعفر خالد عبد14842822411013020

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيعلي حميد طعمة مايع14852822411013021

كلية العلوم/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيعلي خضير قاسم عليوي14862822411013022

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيمرتضى نعمة ياسر هادي14872822411013031

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار558.0079.71ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيمقتدى محمد عبود جبر14882822411013036

كلية العلوم/جامعة البصرة633.0090.43ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيموسى مجيد قاسم سالم14892822411013039

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية كميت للبنيناحيائيسجاد عبد السالم عبد الواحد مزعل14902822411014011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط612.0087.43اعدادية كميت للبنيناحيائيسجاد كريم عبيد طاهر14912822411014012

كلية التربية/جامعة ميسان561.0080.14اعدادية كميت للبنيناحيائيعباس علي بريسم عبد14922822411014016

كلية التربية/جامعة ميسان549.0078.43اعدادية كميت للبنيناحيائيعباس عمار داخل جبار14932822411014017

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية كميت للبنيناحيائيعلي شبر عبد الواحد محمد14942822411014021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية كميت للبنيناحيائيعلي محمد حسن جاسم14952822411014023

كلية التمريض/جامعة ميسان677.0096.71اعدادية كميت للبنيناحيائيكرار حسين عبد الواحد مزعل14962822411014025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0064.71اعدادية كميت للبنيناحيائيكرار شعالن بريس عاجل14972822411014026

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية548.0078.29اعدادية كميت للبنيناحيائيمحمد نايف جبر محسن14982822411014029

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86اعدادية كميت للبنيناحيائيموسى رحيم مزعل غضبان14992822411014032

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية502.0071.71اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائياحمد كريم جعفر ثجيل15002822411015005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0072.43اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيحسن غانم حسن فياض15012822411015009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيرضا سعدون خلف حسون15022822411015022

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيسجاد قاسم الزم زاكور15032822411015029

كلية الزراعة/جامعة ميسان485.0069.29اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعباس نعيم حميد ولي15042822411015033

كلية الزراعة/جامعة ميسان437.0062.43اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمحمد ابراهيم مجيد عودة15052822411015042
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمحمد جعفر حسين عودة15062822411015045

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0060.57اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمحمد عواد صدري عطية15072822411015050

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية572.0081.71اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمحمد محسن فرج جاري15082822411015051

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمقتدى ناصر لوتي كريم15092822411015064

كلية الصيدلة/جامعة ميسان689.0098.43اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمنتظر رائد شاهر الزم15102822411015065

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيوسام رعد جلوب دريدح15112822411015067

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية528.0075.43اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيحسين عباس مونس شبيب15122822411016007

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيحسين قاسم عبيد دراج15132822411016010

كلية العلوم/جامعة ميسان594.0084.86اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيعلي حسن محمد راضي15142822411016016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيعلي شايع علي ابنية15152822411016018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيمجتبى حامد كاظم جبار15162822411016023

كلية التربية/جامعة ميسان563.0080.43اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيمجتبى رعد خشن محيسن15172822411016024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان517.0073.86اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيمجتبى محمد راضي كاظم15182822411016025

كلية التربية/جامعة ميسان552.0078.86اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيمحمد علي فرج لعيبي غليم15192822411016030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيمحمد قاسم زاير جوي15202822411016031

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيمسلم عباس عبد فلحي15212822411016039

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيمصطفى حميد زبين مريدي15222822411016040

كلية العلوم/جامعة ميسان622.0088.86اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيمصطفى خلف حميد حافظ15232822411016041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0068.00اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائييحيى نعيم ضاحي جاسم15242822411016045

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان573.0081.86اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائييوسف قاسم عبيد دراج15252822411016046

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان621.0088.71اعدادية المشرح للبنيناحيائيالحسين احمد أوحيد كاظم15262822411017003

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية المشرح للبنيناحيائيحيدر ميثم حنون حسن15272822411017005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0070.57اعدادية المشرح للبنيناحيائيعلي رضا منتصر مشرف كاظم15282822411017010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0068.43اعدادية المشرح للبنيناحيائيعلي عبد الساده حسن نعمه15292822411017011

كلية التمريض/جامعة ميسان682.0097.43اعدادية المشرح للبنيناحيائيكرار حسين موسى متعب15302822411017012

كلية القانون/جامعة ميسان582.0083.14ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيسجاد علي خزعل مختاض15312822411020012

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0089.29ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيعبد هللا عادل شرهان شاتي15322822411020014

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيكرار حيدر طاهر محمد15332822411020021

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيكرار حيدر محمد العيبي15342822411020022

كلية الزراعة/جامعة ميسان451.0064.43ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيمحمد صادق داود سالم حسين15352822411020025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيمهدي ساهي فهد سالم15362822411020030

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائييحيى جوهر خماط هاشم15372822411020033

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيابراهيم فاضل راضي منفي15382822411021002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائياحمد خلدون طالب راضي15392822411021006

كلية العلوم/جامعة ميسان592.0084.57اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيجعفر زيارة عبود عبد حسن15402822411021013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان454.0064.86اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيحسن عربي صيهود فيصل15412822411021016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيحسين سامي هاشم جبر15422822411021020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان480.0068.57اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيحسين سلمان فنجان حسين15432822411021021

كلية التربية/جامعة ميسان556.0079.43اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين مسلم15442822411021022

كلية التربية/جامعة ميسان557.0079.57اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيحسين علي عطوان كاظم15452822411021023

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيحكيم كريم خلف علي15462822411021025

كلية التربية/جامعة ميسان559.0079.86اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيسجاد عارف سامي هواش15472822411021035

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيسجاد عبد االمير رحيم بايع15482822411021036
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان462.0066.00اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعباس سامي كاظم عباس15492822411021041

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية478.0068.29اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعباس عادل علي لفتة15502822411021042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعيسى حسين والي مطلك15512822411021050

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء578.0082.57اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيفاضل نعمة كاظم مناتي15522822411021051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية440.0062.86اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمحمد تقي حاتم عبود عبد حسن15532822411021060

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0090.14اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمحمد حسن رضا خلف15542822411021063

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية515.0073.57اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمرتضى جاسم محمد رجى15552822411021071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمنتظر علي عبد الرضا عرمان15562822411021087

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمهدي حسن ازيارة اشغيت15572822411021093

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية547.0078.14اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمهدي كامل كريم زوير15582822411021094

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى502.3271.76ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم اياد خضير وحيد15592822411023001

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00ثانوية المتميزيناحيائياحمد جعفر كاظم جبر15602822411023003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0496.86ثانوية المتميزيناحيائياحمد جمال محبس ديوان15612822411023004

كلية الطب/جامعة البصرة697.9699.71ثانوية المتميزيناحيائياحمد محمود لعيبي حمد15622822411023006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط602.0086.00ثانوية المتميزيناحيائيجعفر الصادق قاسم غالي مشحوت15632822411023007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.7296.96ثانوية المتميزيناحيائيجعفر محمد صالح كرم15642822411023008

كلية العلوم/جامعة ميسان595.1285.02ثانوية المتميزيناحيائيحمزه حميد حاتم غالي15652822411023011

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86ثانوية المتميزيناحيائيحيدر مجيد عبد هللا عذافة15662822411023013

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.7698.39ثانوية المتميزيناحيائيسجاد عباس حسن عواد15672822411023015

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0498.72ثانوية المتميزيناحيائيعباس كاظم زاير حطاب15682822411023016

كلية الطب/جامعة بغداد707.36101.05ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا خالد مطشر حميد15692822411023017

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد657.9293.99ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا ضرغام فاروق عبد القادر15702822411023018

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية647.4092.49ثانوية المتميزيناحيائيعلي االكبر سعد ناصر حبيتر15712822411023019

كلية العلوم/جامعة ميسان654.4493.49ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسين عماره محيسن15722822411023020

كلية التربية/جامعة ميسان551.8078.83ثانوية المتميزيناحيائيعلي زياد طارق بالسم15732822411023022

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.5298.79ثانوية المتميزيناحيائيعلي مؤيد فيصل ربيع15742822411023024

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.6896.38ثانوية المتميزيناحيائيعلي مضر خليل عبد15752822411023026

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية675.2096.46ثانوية المتميزيناحيائيمحمد االمين عدنان حمود فعل15762822411023028

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.6477.09ثانوية المتميزيناحيائيمحمد باقر زهير صباح فعل15772822411023030

كلية الطب/جامعة بغداد710.00101.43ثانوية المتميزيناحيائيمحمد جهاد كاظم محمد15782822411023031

كلية الطب/جامعة ميسان703.60100.51ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رياض جاسم محمد15792822411023033

كلية الطب/جامعة ميسان696.9299.56ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي جاسم غالي مشحوت15802822411023034

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية686.3298.05ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى علي كريم عبد الحسن15812822411023036

كلية الزراعة/جامعة المثنى680.8097.26ثانوية المتميزيناحيائيمقتدى الصدر عادل مهودر راضي15822822411023037

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية ميسان للبنيناحيائيحسن كاطع اشتيت كلش15832822411024001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية االطياب للبنيناحيائياحمد محسن جوحي داخل15842822411025004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية االطياب للبنيناحيائيجعفر باني ازياره كاظم15852822411025005

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء481.0068.71ثانوية االطياب للبنيناحيائيجعفر محمد جتان فهد15862822411025009

كلية التمريض/جامعة ميسان675.0096.43ثانوية االطياب للبنيناحيائيحبيب بشير قاسم مسلم15872822411025010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية االطياب للبنيناحيائيحسن عبد الهادي محمد مجيد15882822411025014

كلية التربية/جامعة ميسان551.0078.71ثانوية االطياب للبنيناحيائيحسين علوان حسين تالي15892822411025019

كلية التربية/جامعة ميسان530.0075.71ثانوية االطياب للبنيناحيائيرسول خماس اشغيت العيبي15902822411025024

كلية علوم البحار/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية االطياب للبنيناحيائيعباس فوزي خضير محمد15912822411025029
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كلية العلوم/جامعة ميسان626.0089.43ثانوية االطياب للبنيناحيائيعلي حسنين محمد علي عليوي15922822411025033

كلية التمريض/جامعة ميسان670.0095.71ثانوية االطياب للبنيناحيائيعلي رائد زياره وذيح15932822411025034

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان629.0089.86ثانوية االطياب للبنيناحيائيعلي رضا سالم اشتيوي زغير15942822411025035

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى610.0087.14ثانوية االطياب للبنيناحيائيعلي عبد الرضا عبد الحسين كاطع15952822411025037

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية515.0073.57ثانوية االطياب للبنيناحيائيعلي نعمة سلمان هاشم15962822411025042

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية538.0076.86ثانوية االطياب للبنيناحيائيفرقد علي خلف احمد15972822411025043

كلية العلوم/جامعة ميسان596.0085.14ثانوية االطياب للبنيناحيائيكرار حيدر مغامس حمود15982822411025044

كلية العلوم/جامعة ميسان601.0085.86ثانوية االطياب للبنيناحيائيمؤمل جبار سوادي خصاف15992822411025045

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية االطياب للبنيناحيائيمؤمل عمار موسى عباس16002822411025046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14ثانوية االطياب للبنيناحيائيمحمد مؤيد حسن جابر16012822411025053

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية االطياب للبنيناحيائيمصطفى سالم اشتيوي زغير16022822411025059

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية658.0094.00ثانوية االطياب للبنيناحيائيمصطفى قدوري خلف دوام16032822411025063

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0071.57ثانوية االطياب للبنيناحيائيمصطفى محمد قاسم جابر16042822411025064

كلية العلوم/جامعة واسط633.0090.43ثانوية السراج للبنيناحيائيمحمد مهاوش عبود خريبط16052822411026011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط625.0089.29ثانوية السراج للبنيناحيائيمصطفى عطية عويد خضير16062822411026014

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية السراج للبنيناحيائيمصطفى مؤيد محمد عبد16072822411026015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية السراج للبنيناحيائيمقتدر عماد عنيد كرم16082822411026016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسن باسم صالح جاسم16092822411027007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسن نجم عبد الحسين كريم16102822411027008

كلية العلوم/جامعة ميسان595.0085.00ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسين اسعد كاظم حسن16112822411027011

كلية الزراعة/جامعة ميسان430.0061.43ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسين ضياء زامل جليب16122822411027013

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان521.0074.43ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسين عبد الكريم حسون علي16132822411027014

كلية التربية/جامعة ميسان573.0081.86ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسين عالء عبد الحسين لفته16142822411027015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحمدهللا سالم طعمه سلطان16152822411027018

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية الجهاد للبنيناحيائيرضا علي عبد الوهاب حمادي16162822411027019

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية الجهاد للبنيناحيائيسجاد بشار علي عبد الحسن16172822411027020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط597.0085.29ثانوية الجهاد للبنيناحيائيسجاد طالب خلف عوده16182822411027021

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعباس خضير عباس يونس16192822411027024

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعلي حسنين قاسم علوان16202822411027030

كلية العلوم/جامعة البصرة608.0086.86ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعلي حسين علي كاظم16212822411027032

كلية الصيدلة/جامعة ميسان690.0098.57ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعلي فالح محمد فرعون16222822411027033

كلية العلوم/جامعة ميسان606.0086.57ثانوية الجهاد للبنيناحيائيكاظم كريم جبار صنكور16232822411027034

كلية العلوم/جامعة الكوفة659.0094.14ثانوية الجهاد للبنيناحيائيكرار كاظم عطية بطي16242822411027035

كلية التربية/جامعة ميسان526.0075.14ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد جليل حسن سالم16252822411027040

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية648.0092.57ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد صادق سالم مزهر عليوي16262822411027044

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن وهام جبار16272822411027047

كلية التربية/جامعة ميسان549.0078.43ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمرتضى عبد الحسين علي رومي16282822411027050

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمرتضى ناصر خلف شندي16292822411027051

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز632.0090.29ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمرتضى نعمه كاظم راضي16302822411027052

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمصطفى نصيف جاسم موسى16312822411027054

كلية الصيدلة/جامعة ميسان692.0098.86ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمقتدى عبد الحسين علي رومي16322822411027055

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14ثانوية الجهاد للبنيناحيائيوائل حامد جاسب سلمان16332822411027063

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء488.0069.71ثانوية ذات الصواري للبنيناحيائيليث حسين مزعل عجر16342822411028012
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كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز645.0092.14ثانوية ذات الصواري للبنيناحيائيمصطفى سعد عبد الزهره عبد الحسن16352822411028014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية ضياء الصالحين للبنيناحيائيذو الفقار محمد شلوم داغر16362822411032004

كلية الزراعة/جامعة ميسان427.0061.00ثانوية ضياء الصالحين للبنيناحيائيكاظم حسن هاشم عيسى16372822411032008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية ضياء الصالحين للبنيناحيائيمرتضى ناجي شتال عبد هللا16382822411032011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0086.00للبنين الوقف الشيعي (ع)ثانوية مسلم بن عقيل احيائيعباس نعمة كريم مري16392822411033008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0069.43للبنين الوقف الشيعي (ع)ثانوية مسلم بن عقيل احيائيمحمد زامل شولي جبر16402822411033014

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة560.0080.00للبنين الوقف الشيعي (ع)ثانوية مسلم بن عقيل احيائيمقتدى علي زامل سبهان16412822411033017

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية صدى الطف للبنيناحيائياحمد محسن جواد محيسن16422822411035005

كلية العلوم/جامعة الكوفة625.0089.29ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيجاسم محمد جبار سماري16432822411035010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيجعفر غازي لعيبي جاسم16442822411035013

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيحسن علي نعمة صالح16452822411035016

كلية العلوم/جامعة ميسان617.0088.14ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيحسين سمير قاسم هبسي16462822411035019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيحسين عالء غازي جبر16472822411035022

كلية الزراعة/جامعة ميسان436.0062.29ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيحسين علي هادي حسن16482822411035024

كلية الزراعة/جامعة ميسان424.0060.57ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيحسين ماجد حميد حافظ16492822411035026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى689.0098.43ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيحيدر غازي سند ضيدان16502822411035030

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء643.0091.86ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيسيف ماجد حميد ضيدان16512822411035034

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية638.0091.14ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيعباس جاسب مختاض دعيم16522822411035035

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيعالء سلمان صبر ثجيل16532822411035040

كلية الزراعة/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيعلي ثائر مؤيد هاشم16542822411035043

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية586.0083.71ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيعلي عزيز ارحيمة عبد هللا16552822411035049

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيعلي كاظم عبد الحسين عبد الحسن16562822411035051

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيمجتبى صباح عبد الحسين عبد الحسن16572822411035056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى559.0079.86ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيمحمد كاظم ثبات عامر16582822411035061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية467.0066.71ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيمصطفى محمد هادي عباس16592822411035065

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان513.0073.29ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيمقتدى جواد قاسم منصور16602822411035066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيمنتظر عالء حسن هاشم16612822411035070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء448.0064.00ثانوية الحسنين للبنيناحيائيجعفر حيدر عبد الزهره عبد الحسن16622822411036002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية461.0065.86ثانوية الحسنين للبنيناحيائيعلي عباس وحيد عوده16632822411036010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية الحسنين للبنيناحيائيمحمد عالء عبد الحسن محمد16642822411036014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان457.0065.29ثانوية الحسنين للبنيناحيائيمصطفى عبد االمير لفته خلف16652822411036015

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى528.0075.43اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائيابو الحسن علي جاسم ناصر16662822411037001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية510.0072.86اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائياحمد محمد دعير عبد هللا16672822411037003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية537.0076.71اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائيسجاد رمضان موسى قاسم16682822411037009

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائيعبد العباس علي جاسم ناصر16692822411037013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائيعلي تحسين لفتة عيسى16702822411037014

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان615.0087.86اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائيمحمد حامد عوفي ثاجب16712822411037025

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0089.57اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائيمحمد حسن عزيز حبيب16722822411037026

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان624.0089.14اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائيمقتدى عبد الزهرة جاسم جويت16732822411037032

كلية الصيدلة/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائيمقتدى نعيم حنون عباس16742822411037033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان508.0072.57اعدادية االرشاد للبنيناحيائيجعفر صادق زهير شناوة16752822411040010

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية االرشاد للبنيناحيائيحسن محمد علي حداد16762822411040016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية االرشاد للبنيناحيائيسجاد مزبان الزم درباش16772822411040026
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كلية العلوم/جامعة ميسان636.0090.86اعدادية االرشاد للبنيناحيائيعلي جواد برهان عبد االمير16782822411040033

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار537.0076.71اعدادية االرشاد للبنيناحيائيكرار باقر علي حداد16792822411040040

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29اعدادية االرشاد للبنيناحيائيكرار حمدان جالب موزان16802822411040041

كلية العلوم/جامعة القادسية584.0083.43اعدادية االرشاد للبنيناحيائيمحمد حسين رزاق حسن16812822411040046

كلية الطب/جامعة البصرة702.00100.29اعدادية االرشاد للبنيناحيائيمصطفى حبيب ظاهر راضي16822822411040056

كلية التربية/جامعة ميسان574.0082.00ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيعلي رضا خلف مجيد كاظم16832822413001004

كلية التربية/جامعة ميسان559.0079.86ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمقتدى كريم مجيد كاظم16842822413001010

كلية العلوم/جامعة ميسان624.0089.14ثانوية صدى العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي عبدهللا جبار رضيو16852822413003012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29ثانوية صدى العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد حسين علي كاظم علي16862822413003015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط610.0087.14ثانوية المستقبل االهلية للبنيناحيائيابوالحسن علي طه حسون16872822413005001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية437.0062.43ثانوية المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر جمال جلوب زبون16882822413005015

كلية العلوم/جامعة ميسان615.0087.86ثانوية المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر معن عبود علي16892822413005016

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43االهلية للبنين (ص)ثانوية ال الرسول احيائيحسن ماضي صوالغ خلف16902822413006003

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان646.0092.29ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمحمدباقر صباح جبر موسى16912822413008009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحبيب هللا ستار جبار راضي16922822415001017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحبيب داود سليمان مجيد16932822415001018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية441.0063.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحسين علي فالح عبد الرحيم16942822415001023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية423.0060.43اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحسين مسلم صالح عالوي16952822415001030

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيعبد السالم عبد السالم فالح عبد الرحيم16962822415001040

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0071.57اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيعلي احمد سرحان وشيح16972822415001044

كلية العلوم/جامعة ميسان595.0085.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيعلي حاتم زهراو احيمر16982822415001047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان483.0069.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيعلي ريسان عيسى عبد16992822415001049

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيعلي صباح سعيد نعمه17002822415001053

كلية طب االسنان/جامعة ميسان692.0098.86اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيعلي هاشم فهد سيد17012822415001063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان506.0072.29اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيعمار ياسر لعيبي عرمش17022822415001064

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية439.0062.71اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيكاظم صادق رميح عبد الرضا17032822415001066

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية561.0080.14اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيكرار مزهر هاشم كاظم17042822415001067

كلية العلوم/جامعة ميسان604.0086.29اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمرتضى جبار نور عكله17052822415001084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمسلم حامد محسن مخور17062822415001087

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية388.0055.43اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيعلي كاظم زايد لهو17072822415001100

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0079.86ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائياسامه ستار جابر منصور17082822417002002

كلية العلوم/جامعة بابل580.0082.86ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيمصطفى عمار حسب عبد هللا17092822417002015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية392.0056.00ثانوية الشهيد باسم المختلطةاحيائياحمد صباح خزعل رحمه17102822417003002

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية الشهيد باسم المختلطةاحيائيجعفر جاسم لفته سندال17112822417003004

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية الشهيد باسم المختلطةاحيائيحسين علي حسن زغير17122822417003005

كلية الصيدلة/جامعة ميسان695.0099.29ثانوية الشهيد باسم المختلطةاحيائيمقتدى عاشور حسين عبد الحسن17132822417003008

كلية التربية/جامعة ميسان581.0083.00ثانوية الشهيد باسم المختلطةاحيائييونس خيري خزعل ماشي17142822417003010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية النصر المختلطةاحيائيحسن كاظم فليح حسين17152822417004001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية النصر المختلطةاحيائيحسين علي زوير عباس17162822417004003

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43ثانوية النصر المختلطةاحيائيحسين كريم كنون محمد17172822417004004

كلية التربية/جامعة ميسان542.0077.43ثانوية النصر المختلطةاحيائيمحمد نعمه مظلوم سلطان17182822417004019

كلية الزراعة/جامعة ميسان423.0060.43ثانوية النصر المختلطةاحيائيمنتظر علي جبار سعد17192822417004022

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية النصر المختلطةاحيائيمنتظر علي لفته ساجت17202822417004023
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كلية التمريض/جامعة ميسان683.0097.57ثانوية الصفا المختلطةاحيائياحمد عبد هللا حسين ماشاف17212822417005001

كلية العلوم/جامعة ميسان621.0088.71ثانوية الصفا المختلطةاحيائيسجاد فيصل جاسم محمد17222822417005005

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية الصفا المختلطةاحيائيسجاد فيصل محسن حسين17232822417005006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية الصفا المختلطةاحيائيمؤمل عبد الحسين لفته زمزير17242822417005008

كلية الطب/جامعة ميسان698.0099.71ثانوية الصفا المختلطةاحيائيمنتظر كاظم عبيد فليح17252822417005013

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل650.0092.86ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةاحيائينور الحسين طه اسماعيل فالح17262822417008004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية523.0074.71ثانوية عطاء االسالم المختلطةاحيائيحسن فالح عامر حاتم17272822417009002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية عطاء االسالم المختلطةاحيائيسجاد كاظم احريب قنبر17282822417009006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية عطاء االسالم المختلطةاحيائيكرار عاصي داود كطافة17292822417009009

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية617.0088.14ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةاحيائيازهر كريم عبد القادر فياض17302822417012003

كلية التربية/جامعة ميسان537.0076.71ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةاحيائيحسين سالم شجر بندر17312822417012006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةاحيائيسجاد محمد زغير جابر17322822417012009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةاحيائيعلي محمود عيسى معيدي17332822417012014

كلية الزراعة/جامعة ميسان445.0063.57الخارجيوناحيائيحسين لفتة رسن علوان17342822418001048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر476.0068.00الخارجيوناحيائيحيدر عبدالزهرة حميد عبدهللا17352822418001053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية463.0066.14الخارجيوناحيائيمحمد حافظ جبار حسين17362822418001122

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43الخارجيوناحيائيمحمد عيسى حميد حسن17372822418001137

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0082.14الخارجيوناحيائيمسلم علي صالح مشاري17382822418001154

كلية التربية/جامعة ميسان548.0078.29ثانوية النضال للبناتاحيائياديان ثجيل خلف علي17392822422001001

كلية الزراعة/جامعة ميسان423.0060.43ثانوية النضال للبناتاحيائياشواق طالب اكطامي كاظم17402822422001003

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية639.0091.29ثانوية النضال للبناتاحيائيام البنين عبد االمير جبار كريم17412822422001005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان456.0065.14ثانوية النضال للبناتاحيائيامنه عباس فاضل فيروز17422822422001007

كلية العلوم/جامعة البصرة642.0091.71ثانوية النضال للبناتاحيائيامنه علي بالسم مسلم17432822422001008

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية611.0087.29ثانوية النضال للبناتاحيائيايات عباس حسن حسان17442822422001012

كلية العلوم/جامعة ميسان593.0084.71ثانوية النضال للبناتاحيائيايات علي جبار رشك17452822422001013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية النضال للبناتاحيائيايات فؤاد سالم مطر17462822422001015

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14ثانوية النضال للبناتاحيائيايه فالح محسن مطشر17472822422001018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86ثانوية النضال للبناتاحيائيبنت الهدى عباس عبد الحسين جوحي17482822422001019

كلية الطب/جامعة ميسان698.0099.71ثانوية النضال للبناتاحيائيبنت الهدى علي قاسم عبد هللا17492822422001020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية النضال للبناتاحيائيبنين فائز تايه عبد الحسن17502822422001024

كلية العلوم/جامعة واسط625.0089.29ثانوية النضال للبناتاحيائيبنين محمد زغير سعيد17512822422001027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0068.57ثانوية النضال للبناتاحيائيتبارك جعفر كاطع ياسين17522822422001029

كلية التربية/جامعة ميسان570.0081.43ثانوية النضال للبناتاحيائيتبارك رياض صالح كاظم17532822422001031

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية النضال للبناتاحيائيتبارك كريم عبيد خفيف17542822422001033

كلية العلوم/جامعة ميسان611.0087.29ثانوية النضال للبناتاحيائيتقى صالح عبد المهدي عبد اللطيف17552822422001034

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية593.0084.71ثانوية النضال للبناتاحيائيحنين فيصل غازي جاسم17562822422001038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية النضال للبناتاحيائيحوراء احمد سوادي حمل17572822422001040

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71ثانوية النضال للبناتاحيائيحوراء علي بدن غياض17582822422001041

كلية العلوم/جامعة ميسان613.0087.57ثانوية النضال للبناتاحيائيحوراء علي محسن الزم17592822422001042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان520.0074.29ثانوية النضال للبناتاحيائيحوراء محمد عبد علي داغر17602822422001044

كلية العلوم/جامعة ميسان658.0094.00ثانوية النضال للبناتاحيائيحوراء محمود شاكر علي17612822422001045

كلية التربية/جامعة ميسان529.0075.57ثانوية النضال للبناتاحيائيرسل قاسم جلود عبود17622822422001050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان516.0073.71ثانوية النضال للبناتاحيائيرقيه جمعه وهيم غازي17632822422001052
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية533.0076.14ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء احمد حسين علي17642822422001055

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء احمد عباس رميح17652822422001056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان454.0064.86ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء حسين حلو رسن17662822422001059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0071.29ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء ربيع اعذافه محمد17672822422001060

كلية التربية/جامعة ميسان530.0075.71ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء غريج كاظم سالم17682822422001069

كلية التربية/جامعة ميسان587.0083.86ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء عالء عبد ياسين17692822422001070

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء مهند جاسم حسين17702822422001076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية426.0060.86ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب سلمان عطوان مطر17712822422001079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب علي حسن حميد17722822422001081

كلية اللغات/جامعة الكوفة573.0081.86ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب علي داخل ضهد17732822422001083

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية النضال للبناتاحيائيساره محمد علي خلف17742822422001092

كلية العلوم/جامعة ميسان614.0087.71ثانوية النضال للبناتاحيائيصبا عبد الزهره شالكه عبيد17752822422001095

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14ثانوية النضال للبناتاحيائيطيبه رعد مجبل جبر17762822422001099

كلية العلوم/جامعة ميسان626.0089.43ثانوية النضال للبناتاحيائيعذراء رياض دعير شيال17772822422001101

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29ثانوية النضال للبناتاحيائيغدير رعد قاسم سلمان17782822422001105

كلية التربية/جامعة ميسان580.0082.86ثانوية النضال للبناتاحيائيغدير عباس حليو كصيب17792822422001106

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14ثانوية النضال للبناتاحيائيغدير عبد الحسن كريم مكلف17802822422001107

كلية الطب/جامعة ميسان701.00100.14ثانوية النضال للبناتاحيائيغدير علي خالد عبد هللا17812822422001109

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651.0093.00ثانوية النضال للبناتاحيائيغدير محسن هليل لعيبي17822822422001110

كلية العلوم/جامعة ميسان619.0088.43ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه حاتم عبد الواحد حسن17832822422001114

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه حيدر خلف عبيد17842822422001117

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه عادل كاظم حسين17852822422001120

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه عباس لفته لعيبي17862822422001121

كلية العلوم/جامعة ميسان605.0086.43ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه فالح حتيوي حنون17872822422001122

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط599.0085.57ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه فالح خلف محمد17882822422001123

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه مرتضى مالك جاسم17892822422001124

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية النضال للبناتاحيائيكوثر سالم اشتيوي زغير17902822422001125

كلية التربية/جامعة ميسان538.0076.86ثانوية النضال للبناتاحيائيمعصومه رياض صاخي لفته17912822422001132

كلية التربية/جامعة ميسان526.0075.14ثانوية النضال للبناتاحيائيمعصومه علي جبار طعمه17922822422001135

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43ثانوية النضال للبناتاحيائينبأ سامي كاظم كطامي17932822422001139

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان506.0072.29ثانوية النضال للبناتاحيائينرجس رياض صالح كاظم17942822422001142

كلية التربية/جامعة ميسان528.0075.43ثانوية النضال للبناتاحيائينور الهدى علي كاظم رميش17952822422001147

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0068.71ثانوية النضال للبناتاحيائينور قاسم دويج كعيبر17962822422001151

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية النضال للبناتاحيائيهدى محمد رحم صبر17972822422001155

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية546.0078.00ثانوية االصالة للبناتاحيائياديان حسين عبد الرزاق عكله17982822422002001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0073.43ثانوية االصالة للبناتاحيائياديان مزهر عليعل خضير17992822422002002

كلية التربية/جامعة ميسان528.0075.43ثانوية االصالة للبناتاحيائياشراق راضي رحيم داود18002822422002005

كلية التمريض/جامعة ميسان671.0095.86ثانوية االصالة للبناتاحيائيايات حسين رحيم حميدي18012822422002011

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71ثانوية االصالة للبناتاحيائيايات حيدر علي شمخي18022822422002012

كلية التربية/جامعة ميسان543.0077.57ثانوية االصالة للبناتاحيائيايات عباس قاسم زيدان18032822422002014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان477.0068.14ثانوية االصالة للبناتاحيائيايات محمد عوده مطشر18042822422002016

كلية العلوم/جامعة ميسان626.0089.43ثانوية االصالة للبناتاحيائياية ثائر كريم جبار18052822422002018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان458.0065.43ثانوية االصالة للبناتاحيائياية ماجد حميد مجيد18062822422002021
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية االصالة للبناتاحيائيايه باسم محمد خريبط18072822422002022

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0089.29ثانوية االصالة للبناتاحيائيايه جاسم خريبط طاهر18082822422002023

كلية التربية/جامعة ميسان585.0083.57ثانوية االصالة للبناتاحيائيبنت الهدى عباس ساجت منخي18092822422002024

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان634.0090.57ثانوية االصالة للبناتاحيائيبنين حبيب ناجي عبيد18102822422002025

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية االصالة للبناتاحيائيبنين علي حسين كاظم18112822422002028

كلية العلوم/جامعة ميسان595.0085.00ثانوية االصالة للبناتاحيائيبنين كريم عوده مطشر18122822422002029

كلية التمريض/جامعة ميسان669.0095.57ثانوية االصالة للبناتاحيائيتبارك سالم محمد شاطي18132822422002030

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية االصالة للبناتاحيائيتبارك محمد كاظم حسن18142822422002033

كلية العلوم/جامعة ميسان601.0085.86ثانوية االصالة للبناتاحيائيحنين سالم عريبي نافل18152822422002038

كلية التمريض/جامعة ميسان682.0097.43ثانوية االصالة للبناتاحيائيحوراء حسن خليف عبود18162822422002040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية390.0055.71ثانوية االصالة للبناتاحيائيحوراء شاكر علي دشر18172822422002042

كلية العلوم/جامعة ميسان606.0086.57ثانوية االصالة للبناتاحيائيدينا مشتاق طالب عاصم18182822422002046

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية االصالة للبناتاحيائيرباب فرحان جميل عبد هللا18192822422002049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية االصالة للبناتاحيائيرسل جمال شمخي جبر18202822422002050

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية االصالة للبناتاحيائيرسل حميد رحيم طاهر18212822422002051

كلية العلوم/جامعة البصرة642.0091.71ثانوية االصالة للبناتاحيائيرفل كاظم جاسم جلعوط18222822422002052

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية521.0074.43ثانوية االصالة للبناتاحيائيرويده علي جاسم عبود18232822422002054

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية االصالة للبناتاحيائيريم محمد كنعان محمد18242822422002056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان497.0071.00ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء جاسم حسن جبر18252822422002058

كلية العلوم/جامعة ميسان594.0084.86ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء جاسم عبد الواحد سيد18262822422002059

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم634.0090.57ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء جواد خضير عباس18272822422002060

كلية التربية/جامعة ميسان566.0080.86ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم حسن18282822422002061

كلية الزراعة/جامعة ميسان433.0061.86ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء حسام محمد مصطفى18292822422002062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء حميد حسن سلمان18302822422002063

كلية الصيدلة/جامعة ميسان693.0099.00ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء رحيم سلمان مطر18312822422002065

كلية التربية/جامعة ميسان577.0082.43ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء سعد ليث جودي18322822422002066

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0082.43ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء علي حسين حجي18332822422002067

كلية العلوم/جامعة ميسان627.0089.57ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب احمد رحيم داود18342822422002074

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب صادق جبار عبد هللا18352822422002079

كلية التربية/جامعة ميسان558.0079.71ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب مجيد كاظم بخيت18362822422002084

كلية الزراعة/جامعة ميسان440.0062.86ثانوية االصالة للبناتاحيائيساره فرحان جميل عبد هللا18372822422002088

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية االصالة للبناتاحيائيعذراء صباح عفن محمد18382822422002095

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية566.0080.86ثانوية االصالة للبناتاحيائيعهد عباس عبد الكريم نعمة18392822422002096

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية588.0084.00ثانوية االصالة للبناتاحيائيغدير هاشم مأمون كشاش18402822422002098

كلية العلوم/جامعة ميسان613.0087.57ثانوية االصالة للبناتاحيائيفاطمه احمد كاظم حميد18412822422002104

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية552.0078.86ثانوية االصالة للبناتاحيائيفاطمه جاسم هادي جابر18422822422002105

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان630.0090.00ثانوية االصالة للبناتاحيائيفاطمه حميد حنون جعفر18432822422002106

كلية العلوم/جامعة ميسان614.0087.71ثانوية االصالة للبناتاحيائيفاطمه ستار خلف عكبر18442822422002107

كلية التمريض/جامعة ميسان677.0096.71ثانوية االصالة للبناتاحيائيفاطمه فاضل فريح جبر18452822422002113

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية االصالة للبناتاحيائيفاطمه محمد عيدان سعدون18462822422002114

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00ثانوية االصالة للبناتاحيائيكوثر كاظم راضي كزار18472822422002117

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان626.0089.43ثانوية االصالة للبناتاحيائيمرام علي سوادي فالح18482822422002118

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم شهيد عزيز عباس18492822422002121
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كلية العلوم/جامعة ميسان614.0087.71ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم عدي صدام كاظم18502822422002124

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم عالء حسين جاسم18512822422002125

كلية التربية/جامعة ميسان541.0077.29ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم نجم عبد الرضا عبد الوهاب18522822422002126

كلية الزراعة/جامعة ميسان498.0071.14ثانوية االصالة للبناتاحيائينور الزهراء احمد كاظم معال18532822422002144

كلية العلوم/جامعة ميسان600.0085.71ثانوية االصالة للبناتاحيائينور الهدى خلف صبر محسن18542822422002146

كلية التمريض/جامعة ميسان675.0096.43ثانوية االصالة للبناتاحيائينور عمار عبد الجبار حسين18552822422002149

كلية التربية/جامعة ميسان526.0075.14ثانوية االصالة للبناتاحيائيهبه حميد حنون جعفر18562822422002150

كلية التربية/جامعة ميسان567.0081.00ثانوية االصالة للبناتاحيائيهجران محمد كاظم جابر18572822422002151

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية االصالة للبناتاحيائيهدى صالح منخي جبر18582822422002152

كلية طب االسنان/جامعة ميسان692.0098.86ثانوية االصالة للبناتاحيائييقين حيدر جمعة جبار18592822422002154

كلية التربية/جامعة ميسان569.0081.29ثانوية االصالة للبناتاحيائييقين صبيح عودة ظاهر18602822422002155

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية555.0079.29ثانوية االصالة للبناتاحيائييقين عدنان جاسم محمد18612822422002156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43ثانوية االصالة للبناتاحيائييقين موفق حرب محسن18622822422002157

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائياثير كريم حسين نعمه18632822422003002

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيازل يونس محمد عطيه18642822422003004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0067.43ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيافنان نزار كامل عبود18652822422003005

كلية التربية/جامعة ميسان587.0083.86ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائياالء صبيح محمد صالح18662822422003007

كلية الطب/جامعة ميسان712.00101.71ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيآمنة احمد عبود خليفه18672822422003013

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية594.0084.86ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيامنه سعد عبد علي ثامر18682822422003014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان582.8083.26ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيايات احمد عبد الواحد كبيش18692822422003015

كلية التربية/جامعة ميسان541.0077.29ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيايات مصطفى عبد العزيز علي18702822422003016

كلية العلوم/جامعة ميسان611.0087.29ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائياية تحسين صدام فندي18712822422003018

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد552.0078.86ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيآيه حمود ماضي حسن18722822422003019

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية611.0087.29ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيايالف طالب طارق جمعه18732822422003020

كلية العلوم/جامعة ميسان625.0089.29ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيبتول علي حسين جوحي18742822422003021

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان630.0090.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيبراء عقيل رجب يوسف18752822422003023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيبنين حيدر ساهي داخل18762822422003025

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيتقوى علي محمد حسن18772822422003033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان536.0076.57ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيجمان صبيح مطر عاتي18782822422003037

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية632.0090.29ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيجمانة اميل جبار عاشور18792822422003038

كلية الطب/جامعة ميسان706.44100.92ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيجنات زيد سعدون قاسم18802822422003040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية394.0056.29ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيحنين باسم عبد العالي منصور18812822422003041

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية555.0079.29ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيحوراء ابو ذر حازم يحيى18822822422003043

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيحوراء خالد هاشم جريو18832822422003045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.7698.11ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيحوراء مزهر حزام اديب18842822422003047

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.3697.77ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيدعاء عباس جاسم محمد18852822422003048

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان506.0072.29ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيديانة مجيد جابر حسين18862822422003049

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.7698.11ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيرانيا ميثم احمد شهاب18872822422003050

كلية العلوم/جامعة ميسان671.0095.86ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيرقيه صابر عبد خفي18882822422003054

كلية الطب/جامعة ميسان708.76101.25ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيرقيه علي حمود زبون18892822422003055

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيرونق شهاب احمد حمزة18902822422003058

كلية التربية/جامعة ميسان585.0083.57ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء تحسين علي مطر18912822422003059

كلية العلوم/جامعة ميسان643.4091.91ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء جواد جعيول سعدون18922822422003060
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كلية الزراعة/جامعة ميسان516.0073.71ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء حازم سامي محسن18932822422003061

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء حسن علي جاسم18942822422003062

كلية العلوم/جامعة ميسان614.0087.71ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء حميد غازي راضي18952822422003064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0071.86ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء علي عبد الزهره جبر18962822422003067

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى653.0093.29ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء غسان عباس عبد الزهره18972822422003068

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان627.0089.57ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء وحيد واهب حميد18982822422003074

كلية التربية/جامعة ميسان534.0076.29ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزينب جاسم محمد علوان18992822422003077

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين615.0087.86ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزينب جواد عباس كريم19002822422003078

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0068.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزينب رياض شاكر صبيح19012822422003081

كلية الزراعة/جامعة ميسان449.0064.14ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزينب منصور عبد العالي منصور19022822422003084

كلية العلوم/جامعة ميسان612.0087.43ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيساره عبد الحسين حميدي حسوني19032822422003086

كلية العلوم/جامعة ميسان592.0084.57ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيسرى حامد رمضان علوان19042822422003088

كلية العلوم/جامعة ميسان626.0089.43ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيشمس رائد سليم جمعة19052822422003091

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.5294.07ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيشهد محمود عيدان جار هللا19062822422003094

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.0093.57ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيشهد مصطفى عبد الحميد احمد19072822422003095

كلية العلوم/جامعة ميسان623.0089.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيضحى علي جاسم صالح19082822422003097

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز680.0097.14ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيضي ابراهيم جاسب معالك19092822422003098

كلية الصيدلة/جامعة ميسان690.5698.65ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيطفوف علي موسى خضيري19102822422003099

كلية العلوم/جامعة ميسان597.0085.29ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيغدير عالء سعد علي19112822422003100

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان646.0092.29ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفاطمة احمد علي محمد19122822422003101

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية593.7684.82ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفاطمة احمد قاسم طاهر19132822422003102

كلية التربية/جامعة ميسان565.0080.71ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفاطمة الزهراء فاضل عوده موشر19142822422003104

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان565.0080.71ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفاطمة حسنين عبد اللطيف غورج علي19152822422003106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان532.0076.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفاطمة حسين سعدون فليح19162822422003107

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية638.1291.16ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفاطمة رعد عبد حاتم19172822422003108

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفاطمة علي توفيق عبد الرحيم19182822422003111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفاطمة عودة شذر زنيد19192822422003112

كلية طب االسنان/جامعة ميسان694.0099.14ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفاطمة محمد جبار منصور19202822422003113

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية509.0072.71ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفاطمة محمد يونس سنيد19212822422003115

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0088.71ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفرح محمد عبد الجبار علي19222822422003118

كلية التربية/جامعة ميسان532.0076.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفرقان محمد علي جبر19232822422003119

كلية التربية/جامعة ميسان534.0076.29ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيمرام دعير عوده فرج19242822422003121

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيمريم العذراء حيدر حسين عبود19252822422003122

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية675.0096.43ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيمريم باسم محمد عبد العزيز19262822422003123

كلية الطب/جامعة البصرة697.3699.62ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيمريم حكيم رحمة جاسم19272822422003124

كلية التربية/جامعة ميسان567.0081.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيمريم سالم جبار شمخي19282822422003125

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0077.57ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيمعصومه علي عبد الحسين صحين19292822422003129

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان672.6496.09ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيمالك حسين قاسم وهام19302822422003130

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية545.0077.86ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيمنار احمد لعيبي جاسم19312822422003131

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان619.0088.43ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائينادية صالح هاشم مهودر19322822422003134

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى618.0088.29ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائينبأ جمال عبد المطلب معيدي19332822422003137

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائينماء محمد ستار شياع19342822422003140

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.5697.22ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائينور الزهراء عمار كاظم عطيه19352822422003141
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائينور الهدى زيد بالسم موات19362822422003142

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية603.0086.14ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائينور الهدى سالم عباس احمد19372822422003143

كلية الطب/جامعة البصرة705.52100.79ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائينور الهدى وليد محسن علي19382822422003145

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائييقين اسماعيل محمد حسن شيخة19392822422003152

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائييقين عماد رزوقي كاطع19402822422003153

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية رفيدة االنصارية للبناتاحيائيزهراء حاتم يسر علي19412822422004009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00ثانوية رفيدة االنصارية للبناتاحيائيزهراء علي حسين ديوان19422822422004010

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية رفيدة االنصارية للبناتاحيائيزينب علي عبد الزهره منحوش19432822422004012

كلية التربية/جامعة ميسان538.0076.86ثانوية رفيدة االنصارية للبناتاحيائيسارة كريم عبد هللا نخش19442822422004014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية رفيدة االنصارية للبناتاحيائيسحر سالم جاسم قاسم19452822422004016

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية424.0060.57ثانوية رفيدة االنصارية للبناتاحيائيسوران احمد امين هاشم19462822422004017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية رفيدة االنصارية للبناتاحيائيماجده خيري راضي سوادي19472822422004024

كلية العلوم/جامعة البصرة645.0092.14ثانوية رفيدة االنصارية للبناتاحيائيمنار خزعل كريم فرحان19482822422004026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية رفيدة االنصارية للبناتاحيائيوجدان عمار رحيم فرحان19492822422004037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0071.86ثانوية رفيدة االنصارية للبناتاحيائيوديان حيدر علي عبود19502822422004038

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيام البنين كريم عنبر هذال19512822422005008

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان633.0090.43اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيايات احمد فاضل صالح19522822422005009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيبنين علي جبار حسن19532822422005018

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان542.0077.43اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيبنين مهدي صالح سعدون19542822422005019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان456.0065.14اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم رحيم ساده19552822422005021

كلية التمريض/جامعة ميسان671.0095.86اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك محمد سيد حمد19562822422005023

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتقى حسن احمد جبر19572822422005024

كلية التمريض/جامعة ميسان683.0097.57اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتقى عبد الكاظم مهاوي مروشن19582822422005025

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان633.0090.43اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيجنات داود سلمان هاشم19592822422005027

كلية التربية/جامعة ميسان531.0075.86اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيجنات قاسم محمد خدر19602822422005028

كلية العلوم/جامعة ميسان627.0089.57اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيحوراء كريم خزعل مزبان19612822422005030

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية554.0079.14اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيخديجة الزم جبر عباس19622822422005032

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرؤى حسن سلمان حنون19632822422005036

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0083.86اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرشا عبد الزهرة عبد الحسن كريدي19642822422005039

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرفل محمد جبار عداي19652822422005040

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرقية ساجد غازي حسين19662822422005041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيروان حسين عويز نعمه19672822422005044

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0072.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيريام محمد وحيد كشيش19682822422005046

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء احمد مجيد حمادي19692822422005047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان626.0089.43اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء حاتم عوده سريح19702822422005051

كلية الزراعة/جامعة ميسان434.0062.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء حازم جباري عبيد19712822422005052

كلية العلوم/جامعة ميسان666.0095.14اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء خليل عبد الواحد كاظم19722822422005054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان577.0082.43اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء صالح صبيح محمد19732822422005055

كلية العلوم/جامعة ميسان623.0089.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء علي جبار محمد19742822422005058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء علي شياع مهلهل19752822422005059

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.0097.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء غازي حسون صالح19762822422005063

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء فالح كاظم عبد الحسن19772822422005064

كلية العلوم/جامعة ميسان627.0089.57اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب جبار صديم بدن19782822422005068
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كلية التربية/جامعة ميسان576.0082.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب جبار عبد الرزاق حسين19792822422005069

كلية الزراعة/جامعة ميسان448.0064.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب علي زامل عبد19802822422005073

كلية العلوم/جامعة ميسان603.0086.14اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب محمد اسماعيل جاسم19812822422005076

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب محمد دنين خلف19822822422005077

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيسجى منصور محسن عبد الحسن19832822422005078

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان498.0071.14اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيشمس الضحى عبد الحسين عيدان عبد الهادي19842822422005080

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية557.0079.57اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيشهد عبد الحسين عيدان عبد الهادي19852822422005082

كلية الصيدلة/جامعة ميسان690.0098.57اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيضحى كامل شمهود جاسم19862822422005086

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0073.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيغدق رحم عناد عليوي19872822422005090

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة احمد صدام فالح19882822422005093

كلية التربية/جامعة ميسان592.0084.57اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة الزهراء هاشم زوير عويد19892822422005095

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية567.0081.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة جاسب ثجيل بريسم19902822422005096

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان497.0071.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة رعد محسر عليوي19912822422005098

كلية العلوم/جامعة ميسان595.0085.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة فالح عبد الحسن حسين19922822422005104

كلية الصيدلة/جامعة ميسان690.0098.57اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد الحسن عباس19932822422005108

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمريم محمد جمعه محسن19942822422005119

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينبأ سالم مزهر عليوي19952822422005127

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينبأ عزيز طه ياسين19962822422005128

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينبأ علي قاسم خضير19972822422005130

كلية التمريض/جامعة ميسان672.0096.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينرجس محمد رحيم اسعيد19982822422005133

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية513.0073.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيهبه عبد الرزاق عبد محيسن19992822422005137

كلية التربية/جامعة ميسان530.0075.71اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائييقين نبراس جبار شرهان20002822422005138

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0060.00ثانوية التحرير للبناتاحيائياسراء عزيز ظاهر ياسين20012822422007001

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار647.0092.43ثانوية التحرير للبناتاحيائيالبتول لؤي جمعة حبيب20022822422007002

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية التحرير للبناتاحيائيايالف محمد خلف اكريم20032822422007003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيبتول جابر علي عزيز20042822422007004

كلية التربية/جامعة ميسان588.0084.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيدعاء عباس زيدان خلف20052822422007006

كلية العلوم/جامعة ميسان644.0092.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيرسل صالح حسن منشد20062822422007007

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية544.0077.71ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء ابراهيم زيدان راضي20072822422007009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية431.0061.57ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء احمد حنظل جوده20082822422007010

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0087.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء سالم كاظم جاسم20092822422007012

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية563.0080.43ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء عالوي محمود نجم20102822422007014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29ثانوية التحرير للبناتاحيائيغدير حسن علوان حسين20112822422007021

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0070.43ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمة بشير عبد الخضر صالح20122822422007022

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية611.0087.29ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمة علي جبار داغر20132822422007024

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمة علي عبد العظيم عبد20142822422007025

كلية الصيدلة/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية التحرير للبناتاحيائيمريم ستار جبار كاظم20152822422007031

كلية اللغات/جامعة بغداد599.0085.57ثانوية التحرير للبناتاحيائينبأ سالم نصيف مجيد20162822422007036

كلية التربية/جامعة ميسان602.0086.00ثانوية التحرير للبناتاحيائينبأ محمد شتيشل مزعل20172822422007037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية العذراء للبناتاحيائياستغفار محمد جبار خليفه20182822422008002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57ثانوية العذراء للبناتاحيائياالء جاسب عرس عفن20192822422008003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0070.57ثانوية العذراء للبناتاحيائيانتظار عدنان محسن عبد الحسن20202822422008008

كلية التربية/جامعة ميسان566.0080.86ثانوية العذراء للبناتاحيائيبنين سالم كاظم زوير20212822422008018
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كلية التربية/جامعة ميسان560.0080.00ثانوية العذراء للبناتاحيائيحوراء عبد الرسول حلو جبار20222822422008021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0070.57ثانوية العذراء للبناتاحيائيرقية حسن مناتي باشاغا20232822422008023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية العذراء للبناتاحيائيزهراء جليب محمد معرض20242822422008025

كلية العلوم/جامعة ميسان601.0085.86ثانوية العذراء للبناتاحيائيزهراء حسين عزيز محمد20252822422008027

كلية التربية/جامعة ميسان544.0077.71ثانوية العذراء للبناتاحيائيزهراء مجبل حسين موزان20262822422008029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71ثانوية العذراء للبناتاحيائيزينب احمد غوينم حمود20272822422008030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0068.71ثانوية العذراء للبناتاحيائيزينب جمعه شالكة علوان20282822422008032

كلية العلوم/جامعة ميسان602.0086.00ثانوية العذراء للبناتاحيائيزينب كاظم جبار نعت20292822422008038

كلية الطب/جامعة ميسان698.0099.71ثانوية العذراء للبناتاحيائيزينب نعيم ناصر عكله20302822422008039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان505.0072.14ثانوية العذراء للبناتاحيائيطفوف صادق جاسم محمد20312822422008046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية العذراء للبناتاحيائيعذراء خلف مزعل ساجت20322822422008047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية العذراء للبناتاحيائيغفران عباس عبد الحسين عثج20332822422008049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان510.0072.86ثانوية العذراء للبناتاحيائيغفران وليد هاشم صكر20342822422008050

كلية العلوم/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية العذراء للبناتاحيائيفاطمه عزيز هاشم علي20352822422008057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43ثانوية العذراء للبناتاحيائيفاطمه عمران سعدون زياره20362822422008058

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية العذراء للبناتاحيائيفاطمه كامل عطوان عجه20372822422008059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان481.0068.71ثانوية العذراء للبناتاحيائيفاطمه نسيم عفات محمد20382822422008060

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86ثانوية العذراء للبناتاحيائيمريم قاسم طاهر محمد20392822422008064

كلية العلوم/جامعة ميسان603.0086.14ثانوية العذراء للبناتاحيائينور الهدى ناصر غيالن محمد20402822422008067

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية العذراء للبناتاحيائيوالء مزيد عبد الرزاق عبد20412822422008070

كلية التمريض/جامعة ميسان686.0098.00اعدادية العمارة للبناتاحيائيابرار حسين حافظ جاسم20422822422009001

كلية الصيدلة/جامعة ميسان689.0098.43اعدادية العمارة للبناتاحيائياسيا جالل خزعل محمد20432822422009003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86اعدادية العمارة للبناتاحيائيام البنين عوده صالح فرحان20442822422009009

كلية الزراعة/جامعة ميسان439.0062.71اعدادية العمارة للبناتاحيائيايات محيي زمام جهلول20452822422009013

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء647.0092.43اعدادية العمارة للبناتاحيائيايثار محمد هاشم حسين20462822422009015

كلية العلوم/جامعة ميسان612.0087.43اعدادية العمارة للبناتاحيائيبنين حسين ازوير جباره20472822422009024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط561.0080.14اعدادية العمارة للبناتاحيائيبنين سعد قاسم لعيبي20482822422009026

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز656.0093.71اعدادية العمارة للبناتاحيائيبنين صباح جادر جبر20492822422009028

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية643.0091.86اعدادية العمارة للبناتاحيائيبنين عبد الزهره كطافه محمد20502822422009030

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية العمارة للبناتاحيائيبنين عدنان عبد جعفر20512822422009031

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية521.0074.43اعدادية العمارة للبناتاحيائيبنين عقيل كريم داود20522822422009032

كلية التربية/جامعة ميسان549.0078.43اعدادية العمارة للبناتاحيائيبنين فاضل زياره العيبي20532822422009034

كلية العلوم/جامعة ميسان607.0086.71اعدادية العمارة للبناتاحيائيبنين كاظم سابط جبر20542822422009035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان485.0069.29اعدادية العمارة للبناتاحيائيبينات ماجد محمد امين جواد20552822422009036

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان650.0092.86اعدادية العمارة للبناتاحيائيتبارك فوزي جبار فهد20562822422009039

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية العمارة للبناتاحيائيتماره كاظم عيسى عمران20572822422009041

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29اعدادية العمارة للبناتاحيائيجنان كريم حسين علي20582822422009043

كلية التمريض/جامعة تلعفر631.0090.14اعدادية العمارة للبناتاحيائيحنان رسن ضاحي جاسم20592822422009044

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14اعدادية العمارة للبناتاحيائيحوراء صادق موسى محيسن20602822422009046

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية العمارة للبناتاحيائيحوراء غالب هاشم كاظم20612822422009048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية العمارة للبناتاحيائيحوراء كريم صدام مطر20622822422009049

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية العمارة للبناتاحيائيحوراء مطر داود شجر20632822422009051

كلية الزراعة/جامعة ميسان431.0061.57اعدادية العمارة للبناتاحيائيدعاء جواد كاظم عريبي20642822422009052
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كلية التربية/جامعة ميسان548.0078.29اعدادية العمارة للبناتاحيائيرقيه ستار صالح عبد علي20652822422009057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية485.0069.29اعدادية العمارة للبناتاحيائيروان رائد صبري عبد20662822422009059

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية646.0092.29اعدادية العمارة للبناتاحيائيريام محمد علي جواد محمد علي20672822422009061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية550.0078.57اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء خضير عبد العباس سبع20682822422009065

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء علي حسين كاصد20692822422009070

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان521.0074.43اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء محمد خزعل جبار20702822422009077

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء محمد كرم موسى20712822422009078

كلية الطب/جامعة ميسان704.00100.57اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء وليد عبد الواحد عارف20722822422009083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب احمد حسون معله20732822422009084

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى621.0088.71اعدادية العمارة للبناتاحيائيساره سعدون جلوب حسين20742822422009093

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل613.0087.57اعدادية العمارة للبناتاحيائيسبأ علي سعد سالم20752822422009094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية العمارة للبناتاحيائيسوسن احمد علي محمد20762822422009097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86اعدادية العمارة للبناتاحيائيشمس احمد هليل عذيب20772822422009098

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء483.0069.00اعدادية العمارة للبناتاحيائيشهد صائب صبيح سعدون20782822422009100

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم642.0091.71اعدادية العمارة للبناتاحيائيشهد طلعت نجم عبد20792822422009101

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية564.0080.57اعدادية العمارة للبناتاحيائيشهد محمد عطيه كاظم20802822422009105

كلية التربية/جامعة ميسان558.0079.71اعدادية العمارة للبناتاحيائيصابرين عباس رحيم عجيد20812822422009106

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29اعدادية العمارة للبناتاحيائيضحى علي صبيح عبد الزهره20822822422009108

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء639.0091.29اعدادية العمارة للبناتاحيائيطيبه محمد عنصيل حاجم20832822422009111

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00اعدادية العمارة للبناتاحيائيعال مالك هادي محسن20842822422009112

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان621.0088.71اعدادية العمارة للبناتاحيائيغدير سامي حسين رسن20852822422009113

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية600.0085.71اعدادية العمارة للبناتاحيائيغدير منذر نعيم جار هللا20862822422009115

كلية الصيدلة/جامعة ميسان690.0098.57اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء محمد سلمان حسب هللا20872822422009117

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان665.0095.00اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمة هشام دعير حسناوي20882822422009123

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمه احمد موسى محمد20892822422009124

كلية التربية/جامعة ميسان549.0078.43اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمه باسم محمد راضي20902822422009125

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمه علي محسن عبيد20912822422009129

كلية العلوم/جامعة ميسان621.0088.71اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمه كريم منداس عبد الحسن20922822422009131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان460.0065.71اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد هللا مريهج20932822422009132

كلية الزراعة/جامعة ميسان439.0062.71اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمه محمد غريد عبد الزهرة20942822422009133

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمه مهدي محسن زاير20952822422009135

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط550.0078.57اعدادية العمارة للبناتاحيائيقمر نجاح عبد هللا احمد20962822422009137

كلية الصيدلة/جامعة ميسان689.0098.43اعدادية العمارة للبناتاحيائيكوثر جاسم نصيف جاسم20972822422009138

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان521.0074.43اعدادية العمارة للبناتاحيائيكوثر محمود محمد علي خضر20982822422009140

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان626.0089.43اعدادية العمارة للبناتاحيائيمرسلين كريم بدن مارد20992822422009142

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية العمارة للبناتاحيائيمريم باسم قاسم محمد21002822422009143

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية العمارة للبناتاحيائيمريم حسن هترل جويس21012822422009144

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية527.0075.29اعدادية العمارة للبناتاحيائيمريم لطيف حرز لعيبي21022822422009149

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00اعدادية العمارة للبناتاحيائيمريم وسام خالد حسناوي21032822422009151

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط563.0080.43اعدادية العمارة للبناتاحيائينبا حيدر نعمه كاظم21042822422009157

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00اعدادية العمارة للبناتاحيائينبا عباس شنته موسم21052822422009158

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان502.0071.71اعدادية العمارة للبناتاحيائينبا نافع عبد الحسن قاسم21062822422009159

كلية العلوم/جامعة ميسان591.0084.43اعدادية العمارة للبناتاحيائينرجس بشير عيسى حسن21072822422009160
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0068.29اعدادية العمارة للبناتاحيائينور الزهراء رائد خالد حميد21082822422009164

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية العمارة للبناتاحيائينور الهدى رحيم مهدي خالوي21092822422009166

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان630.0090.00اعدادية العمارة للبناتاحيائينور نعيم عبد الرضا حسان21102822422009169

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0072.00اعدادية العمارة للبناتاحيائينورا شاكر سابط جبر21112822422009170

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان510.0072.86اعدادية العمارة للبناتاحيائيهدى خزعل هاتو حسين21122822422009173

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية العمارة للبناتاحيائيهيا فرحان عبد الحسن جبر21132822422009174

كلية التربية/جامعة ميسان530.0075.71اعدادية العمارة للبناتاحيائيوعد رافد جابر مريوش21142822422009176

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14اعدادية العمارة للبناتاحيائييقين داخل محسن جابر21152822422009177

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية العمارة للبناتاحيائييقين شاكر دغيل شرهان21162822422009178

كلية العلوم/جامعة ميسان592.0084.57اعدادية العمارة للبناتاحيائييقين عباس مطشر كعيد21172822422009179

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان493.0070.43اعدادية العمارة للبناتاحيائييقين مطر شنيشل عبود21182822422009180

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14اعدادية العمارة للبناتاحيائيروان خالد دعير حسناوي21192822422009181

كلية التربية/جامعة ميسان567.0081.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيابتهال صالح داود زبون21202822422010003

كلية التربية/جامعة ميسان538.0076.86ثانوية الفرات للبناتاحيائياديان حيدر داود سلمان21212822422010004

كلية العلوم/جامعة ميسان623.0089.00ثانوية الفرات للبناتاحيائياسراء رحيم سعيد صابط21222822422010008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية644.0092.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيامنة عارف كاظم فنجان21232822422010013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان592.0084.57ثانوية الفرات للبناتاحيائيايات حسين شنيشل كاظم21242822422010014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية الفرات للبناتاحيائيبنين جمال سالم يونس21252822422010022

كلية العلوم/جامعة ميسان632.0090.29ثانوية الفرات للبناتاحيائيبنين علي نصيف جاسم21262822422010023

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية الفرات للبناتاحيائيبنين مايع عناد عذيب21272822422010024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية الفرات للبناتاحيائيتبارك نعيس زيارة حطاب21282822422010025

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية644.0092.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيحميدة حسين كاظم سعد21292822422010026

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71ثانوية الفرات للبناتاحيائيحوراء خلف فليح جابر21302822422010028

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية533.0076.14ثانوية الفرات للبناتاحيائيختام وناس داخل منشد21312822422010030

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية552.0078.86ثانوية الفرات للبناتاحيائيرحمه محمد حسين مدهوش21322822422010034

كلية الصيدلة/جامعة ميسان690.0098.57ثانوية الفرات للبناتاحيائيرغد كاظم جاسم خلف21332822422010037

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء احمد عجيل حسن21342822422010041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء حيدر فاضل جمعة21352822422010043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء خليل حميد راضي21362822422010044

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء خميس كاظم عويد21372822422010045

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء رائد سعد جبار21382822422010046

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان630.0090.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء رزوقي خيون زغير21392822422010047

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء ساعدي جودة سباهي21402822422010048

كلية العلوم/جامعة ميسان608.0086.86ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء صبار علي عبد الحسن21412822422010049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان520.0074.29ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين شنان طارش21422822422010053

كلية التمريض/جامعة ميسان672.0096.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء كريم غانم فلحي21432822422010058

كلية التربية/جامعة ميسان582.0083.14ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء محمد جرو علي21442822422010060

كلية التربية/جامعة ميسان546.0078.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء محمد حيدر رسن21452822422010061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية616.0088.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهور غانم راضي خلف21462822422010066

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية578.0082.57ثانوية الفرات للبناتاحيائيزينب صابر خضير فزاع21472822422010069

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية الفرات للبناتاحيائيزينب محمد وطان بدن21482822422010072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان510.0072.86ثانوية الفرات للبناتاحيائيشهد عالء شهيد اسماعيل21492822422010077

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57ثانوية الفرات للبناتاحيائيشهالء حسن رمح عودة21502822422010078
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قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية الفرات للبناتاحيائيشيماء ناصر شبوط لذيذ21512822422010079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية الفرات للبناتاحيائيعذراء عودة بريج يوسف21522822422010085

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان624.0089.14ثانوية الفرات للبناتاحيائيعذراء محمد حمودي كسار21532822422010086

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية الفرات للبناتاحيائيغدير ماجد موزان محمد21542822422010090

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية الفرات للبناتاحيائيفاطمة بدر كوكس علي21552822422010091

كلية العلوم/جامعة القادسية568.0081.14ثانوية الفرات للبناتاحيائيفاطمة حرز رحيم كركد21562822422010092

كلية الزراعة/جامعة ميسان499.0071.29ثانوية الفرات للبناتاحيائيفاطمة حسن سعدون شريب21572822422010093

كلية التربية/جامعة ميسان548.0078.29ثانوية الفرات للبناتاحيائيفاطمة رحيم محسن شنته21582822422010095

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86ثانوية الفرات للبناتاحيائيفاطمة ستار جبار ساهي21592822422010097

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيفاطمة شاكر محمود عزيز21602822422010098

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية535.0076.43ثانوية الفرات للبناتاحيائيفاطمة محمد رحيم حسون21612822422010102

كلية التربية/جامعة ميسان574.0082.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيفاطمة موفق طاهر جاسم21622822422010103

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0070.14ثانوية الفرات للبناتاحيائيمريم علي سعيد عباس21632822422010110

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0070.86ثانوية الفرات للبناتاحيائيميسون عادل عوده لفته21642822422010113

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية الفرات للبناتاحيائينبأ علي عبد الزهرة قاسم21652822422010115

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14ثانوية الفرات للبناتاحيائينبأ فاضل عباس رحيمه21662822422010116

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم511.0073.00ثانوية الفرات للبناتاحيائينرجس محسن كريم عباس21672822422010118

كلية التربية/جامعة ميسان551.0078.71ثانوية الفرات للبناتاحيائينور الزهراء محمد شحيت محيسن21682822422010119

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الفرات للبناتاحيائينور الهدى حسين داود عيسى21692822422010120

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الفرات للبناتاحيائينور الهدى حيدر دواي لفته21702822422010121

كلية الصيدلة/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية الفرات للبناتاحيائينور محمد كريم محيسن21712822422010125

كلية التربية/جامعة ميسان568.0081.14ثانوية الفرات للبناتاحيائينور محمد نعيم محمد21722822422010126

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29ثانوية الفرات للبناتاحيائيهاجر علي عبد هللا نشمي21732822422010128

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية الفرات للبناتاحيائيهاجر مزهر جاسم زياره21742822422010129

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية الفرات للبناتاحيائيهبه حامد مجيد عبد علي21752822422010130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيوسن جواد محمد جريو21762822422010132

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0070.29ثانوية الفرات للبناتاحيائييقين رحيم حسن رشم21772822422010135

كلية العلوم/جامعة ميسان597.0085.29ثانوية الكحالء للبناتاحيائياخالص حسين حواس جادم21782822422011002

كلية التمريض/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية الكحالء للبناتاحيائياية حيدر عبد الحسين نعمة21792822422011007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان479.0068.43ثانوية الكحالء للبناتاحيائيبنين سعيد جافل ثامر21802822422011011

كلية العلوم/جامعة ميسان622.0088.86ثانوية الكحالء للبناتاحيائيجوهر كريم حميد موسى21812822422011015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية الكحالء للبناتاحيائيحوراء مزهر خلف عبد هللا21822822422011016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43ثانوية الكحالء للبناتاحيائيرمله علي فاروق خضير21832822422011025

كلية العلوم/جامعة ميسان592.0084.57ثانوية الكحالء للبناتاحيائيزمن صدام مارد حسين21842822422011026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية الكحالء للبناتاحيائيزهراء حمد ازعبيل رضيو21852822422011029

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان626.0089.43ثانوية الكحالء للبناتاحيائيزهراء ستار جبار متعب21862822422011030

كلية العلوم/جامعة ميسان607.0086.71ثانوية الكحالء للبناتاحيائيزهراء فالح عبد الحسن بدن21872822422011033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط558.0079.71ثانوية الكحالء للبناتاحيائيزينب حيدر حميد صالح21882822422011040

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الكحالء للبناتاحيائيشذى باسم علي حسين21892822422011049

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان583.0083.29ثانوية الكحالء للبناتاحيائيفاطمة احمد دعيم حمدان21902822422011058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان565.0080.71ثانوية الكحالء للبناتاحيائيفاطمة كريم كاظم لكوة21912822422011064

كلية العلوم/جامعة ميسان596.0085.14ثانوية الكحالء للبناتاحيائيفاطمه حسن جاسب حمود21922822422011067

كلية التمريض/جامعة ميسان666.0095.14ثانوية الكحالء للبناتاحيائيهدى علي عبعوب زبين21932822422011086
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كلية التربية/جامعة ميسان585.0083.57اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائياسماء سعد جاسم جابر21942822422012003

كلية العلوم/جامعة ميسان597.0085.29اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائياكتفاء حسن شاطي عذير21952822422012004

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيام البنين علي قاسم جابر21962822422012006

كلية التربية/جامعة ميسان539.0077.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيانتظار موحان شبيب صابر21972822422012007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيايمان حليم حميد عبد هللا21982822422012012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيايناس عبد الحسين شلويط زغير21992822422012013

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية639.0091.29اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيايه سالم جبار طعمه22002822422012014

كلية التمريض/جامعة ميسان661.0094.43اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيايه عبد الزهره لفته جابر22012822422012015

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيايه قاسم مالك هاشم22022822422012016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0071.29اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيايه هاشم عطيه حيدر22032822422012017

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية542.0077.43اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبتول جبر امعله حسين22042822422012018

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبتول صادق حميد كاظم22052822422012021

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبتول غانم بزون جبر22062822422012022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان466.0066.57اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبشرى جعفر قحطان علوان22072822422012023

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة663.0094.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبنت الهدى علي دواي الزم22082822422012024

كلية التربية/جامعة ميسان556.0079.43اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبنين حميد جاسم جابر22092822422012027

كلية التربية/جامعة ميسان578.0082.57اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبنين حيدر صدام وجر22102822422012028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان507.0072.43اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبنين صالح غازي علي22112822422012030

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0093.86اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبنين علي حمدان عباس22122822422012032

كلية التربية/جامعة ميسان530.0075.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبنين علي رحم محمد22132822422012033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0068.43اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبنين عوده حسين حسن22142822422012034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية448.0064.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبنين عيسى جبار كريم22152822422012035

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبنين فاضل جابر اجريح22162822422012036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبنين محمد خليفه جاسم22172822422012037

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبنين يحيى جبر عداي22182822422012038

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيتبارك رائد راضي بخيت22192822422012039

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيجنه عبد الزهره لفته جابر22202822422012042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان517.0073.86اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيحنان ستار عبد شايع22212822422012043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان519.0074.14اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيحوراء حسن جابر احمود22222822422012045

كلية التربية/جامعة ميسان623.0089.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيحوراء حميد مشاري سعيد22232822422012046

كلية التربية/جامعة ميسان569.0081.29اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيحوراء محسن عذافة حاوي22242822422012051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيحوراء مزعير داود عبد هللا22252822422012052

كلية العلوم/جامعة ميسان617.0088.14اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيختام موسى حسن علوان22262822422012054

كلية التمريض/جامعة ميسان676.0096.57اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيدنيا عباس سعدون اسريح22272822422012055

كلية العلوم/جامعة ميسان592.0084.57اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيرؤيا محمد جبار شحيت22282822422012056

كلية العلوم/جامعة ميسان632.0090.29اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيرقيه رياض وجير خنجر22292822422012060

كلية الصيدلة/جامعة ميسان689.0098.43اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيروان صالح خلف رشيد22302822422012062

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيريم علي عيدان كطافه22312822422012063

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0070.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء جويج محيسن غافل22322822422012067

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0092.57اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء حسن خيون اجريو22332822422012068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية556.0079.43اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء حيدر سلمان مظلوم22342822422012071

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء عفاتي عداي مفتن22352822422012079

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء علي خلف عذافه22362822422012080
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كلية التربية/جامعة ميسان543.0077.57اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء علي سهر الزم22372822422012081

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء علي قاسم جعيب22382822422012082

كلية العلوم/جامعة ميسان606.0086.57اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء علي كاظم زبون22392822422012083

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان497.0071.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء كاظم نعيم محيبس22402822422012090

كلية العلوم/جامعة ميسان613.0087.57اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء كاظم والي مهنا22412822422012091

كلية العلوم/جامعة ميسان632.0090.29اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء محسن اسماعيل محسن22422822422012095

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية528.0075.43اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء محمد حريجه حمدان22432822422012096

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان511.0073.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء محمد طالب زغير22442822422012098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء محمد محيسن غافل22452822422012100

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء محمود حسن لفته22462822422012101

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء نعيم محمد حسان22472822422012102

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب خالد جميل اسماعيل22482822422012107

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب راضي كريم عمار22492822422012109

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية449.0064.14اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب سالم كرم اسماعيل22502822422012112

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0087.29اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب طالب الزم كريش22512822422012115

كلية التربية/جامعة ميسان568.0081.14اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب قاسم محمد رسن22522822422012122

كلية التربية/جامعة ميسان580.0082.86اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب كاظم اطحيبش عبيد22532822422012123

كلية العلوم/جامعة ميسان644.0092.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب كاظم غضب قاسم22542822422012124

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيساره رياض جبار حطاب22552822422012130

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيسهى رحمه زوير مشالي22562822422012135

كلية طب االسنان/جامعة ميسان692.0098.86اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيصفا صالح عبد المهدي عبد اللطيف22572822422012140

كلية التربية/جامعة ميسان548.0078.29اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيعذراء قاسم الزم زاكور22582822422012143

كلية الصيدلة/جامعة ميسان689.0098.43اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيعذراء وليد ازغير شاظي22592822422012144

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيغدير طالب الزم كريش22602822422012146

كلية التربية/جامعة ميسان541.0077.29اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيغدير كريم كاظم زبون22612822422012149

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان498.0071.14اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه حسن خشن طوفان22622822422012152

كلية التربية/جامعة ميسان533.0076.14اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد هللا عيسى22632822422012154

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان636.0090.86اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه حسين كاظم خليفه22642822422012156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه راضي علي جياد22652822422012158

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه ضياء جاعد خلف22662822422012163

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه عامر موسى سيد22672822422012167

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0067.43اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين فرحان قاسم22682822422012170

كلية التربية/جامعة ميسان580.0082.86اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحيم عبد النبي جبر22692822422012171

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية530.0075.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه فاضل جريو حسون22702822422012172

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه فراس صبيح احمد22712822422012173

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه قاسم لفته رحيمه22722822422012174

كلية التمريض/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه وجدي عبد حسين22732822422012178

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه يحيى بنيان سلمان22742822422012179

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0070.29اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيقمر عبد العزيز منصور سوادي22752822422012182

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية656.0093.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيمروه قاسم كاطع حسن22762822422012190

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0068.29اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيمريم حسن شذر طريد22772822422012194

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية659.0094.14اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيمريم حميد جاسم جابر22782822422012195

كلية الصيدلة/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيمشكاه ابراهيم نوري جاسم22792822422012199
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كلية التربية/جامعة ميسان543.0077.57اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيمعصومه جبار مطير خضير22802822422012200

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيمالك عبد الحسين جمعه عنبر22812822422012201

كلية التربية/جامعة ميسان567.0081.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيمنار حسن خيون الزم22822822422012202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينرجس صادق مطير شريجي22832822422012208

كلية التربية/جامعة ميسان551.0078.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينرجس محمد ذهب شياع22842822422012210

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينور الهدى عدي عبد راضي22852822422012211

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0087.43اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينور الهدى علي عوده عليوي22862822422012213

كلية العلوم/جامعة ميسان628.0089.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينوره محمد حافظ خبط22872822422012216

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيهبه سلمان عوده زغير22882822422012219

كلية التربية/جامعة ميسان551.0078.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيهجران سابط سالم لفته22892822422012220

كلية الزراعة/جامعة ميسان431.0061.57اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيهدى شايع راضي حيدر22902822422012222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان461.0065.86اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيهديه سلمان البد عليوي22912822422012223

كلية العلوم/جامعة ميسان636.0090.86اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيهناء عبود هاشم الزم22922822422012224

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائييقين احمد عبد الحسن شمخي22932822422012226

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية642.0091.71اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائييقين محمد قاسم وهام22942822422012227

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان515.0073.57اعدادية اليمامة للبناتاحيائيانهر روز ناظم عوده حمادي22952822422013005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية اليمامة للبناتاحيائيايات اسعد رسن منور22962822422013007

كلية العلوم/جامعة ميسان606.0086.57اعدادية اليمامة للبناتاحيائيايات محمد يوسف كريم22972822422013008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان511.0073.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيايات مشتاق طالب كريم22982822422013009

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبراء هليل مخيلف صخي22992822422013011

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبسمله حيدر محمد علي عبد23002822422013014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية641.0091.57اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين دريد صبري عيسى23012822422013016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية659.0094.14اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين رائد داود سلمان23022822422013017

كلية الطب/جامعة ميسان703.00100.43اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين صالح جاسم محمد23032822422013018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان456.0065.14اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين عبد الهادي علي مطر23042822422013019

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيتبارك رحيم ماشاف جبر23052822422013022

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية اليمامة للبناتاحيائيحوراء مهند عبد الرزاق فرج23062822422013026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان459.0065.57اعدادية اليمامة للبناتاحيائيدعاء بشار كريم حسان23072822422013029

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية اليمامة للبناتاحيائيدنيا نعيم زهراو صحن23082822422013030

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية اليمامة للبناتاحيائيرباب اسعد رسن منور23092822422013032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0064.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائيرسل عبد خلف موسى23102822422013033

كلية العلوم/جامعة ميسان610.0087.14اعدادية اليمامة للبناتاحيائيرفل ماجد جاسم مجيسر23112822422013034

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0096.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيرقيه احمد محسن مطر23122822422013035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان522.0074.57اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزمن عدي عبد الخالق خلف23132822422013037

كلية التربية/جامعة ميسان555.0079.29اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء حازم سعيد خصاف23142822422013039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان512.0073.14اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء خزعل صبري خريبط23152822422013041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان574.0082.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء داوود سلمان خريب23162822422013042

كلية التربية/جامعة ميسان544.0077.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء ضياء مولى مناتي23172822422013043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان544.0077.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء عالء الدين صاحب زاير23182822422013044

كلية التمريض/جامعة ميسان682.0097.43اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء عالء فاضل عبد الرزاق23192822422013045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0071.29اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء مشتاق طالب كريم23202822422013048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0070.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب سليم جبار حسين23212822422013052

كلية التربية/جامعة ميسان580.0082.86اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب فرحان خالد عبد الرضا23222822422013054
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كلية العلوم/جامعة ميسان674.0096.29اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب كاظم عبد الحسين فرهاد23232822422013055

كلية الصيدلة/جامعة ميسان695.0099.29اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب ميثم عبد الكريم داوود23242822422013056

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0092.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب ناصر خماط موسى23252822422013057

كلية العلوم/جامعة ميسان652.0093.14اعدادية اليمامة للبناتاحيائيشهد زياد خلف جبار23262822422013062

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية اليمامة للبناتاحيائيشيماء طالب هاشم غريب23272822422013064

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية اليمامة للبناتاحيائيصابرين عبد الكاظم خلف سرحان23282822422013065

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل574.0082.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيعال تحسين جبار عبود23292822422013067

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية اليمامة للبناتاحيائيعال محمد عبد الستار ناصر23302822422013068

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية اليمامة للبناتاحيائيغدير صبري هاشم كاظم23312822422013070

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86اعدادية اليمامة للبناتاحيائيغدير ميثم درويش عباس23322822422013073

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائيغدير وميض قاسم خلف23332822422013074

كلية الزراعة/جامعة ميسان437.0062.43اعدادية اليمامة للبناتاحيائيغفران فاضل كاظم عبد23342822422013076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمه أنس عبد الحسن عويد23352822422013077

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان570.0081.43اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمه جاسم زنبور عجد23362822422013080

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0094.86اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمه سالم عبد الحسين فرهاد23372822422013082

كلية الزراعة/جامعة ميسان444.0063.43اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمه عقيل حميد عبد23382822422013084

كلية العلوم/جامعة ميسان629.0089.86اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمه فرحان محمد فريح23392822422013085

كلية الصيدلة/جامعة ميسان690.0098.57اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمه كاظم صالح جعفر23402822422013086

كلية الصيدلة/جامعة ميسان689.0098.43اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم محمد23412822422013087

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0091.57اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمه محمد زغير صوب هللا23422822422013088

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل600.0085.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائيكوثر علي قاسم سلمان23432822422013091

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمرام عامر كاظم مطلك23442822422013093

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم رافد عبد الحسين مجيد23452822422013096

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم رعد جري زامل23462822422013098

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم عقيل شاني كريم23472822422013099

كلية العلوم/جامعة ميسان626.0089.43اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم محمد عبد الواحد بالسم23482822422013101

كلية العلوم/جامعة ميسان623.0089.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائينرجس فراس حسن صادق23492822422013105

كلية العلوم/جامعة ميسان631.0090.14اعدادية اليمامة للبناتاحيائينمارق محمد غازي جاسم23502822422013106

كلية علوم البحار/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائينور الزهراء سعدون عبد غافل23512822422013108

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية اليمامة للبناتاحيائينور الزهراء مرتضى كامل عودي23522822422013109

كلية العلوم/جامعة ميسان671.0095.86اعدادية اليمامة للبناتاحيائيهبه فاخر عجيل حسن23532822422013116

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائيهدى حيدر علي جبر23542822422013118

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية سيناء للبناتاحيائياديان باسم محمد جاسم23552822422014002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0077.57ثانوية سيناء للبناتاحيائيتبارك مهدي عاصي مطشر23562822422014009

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية512.0073.14ثانوية سيناء للبناتاحيائيزهراء صبيح نعيمه باغي23572822422014018

كلية الزراعة/جامعة ميسان428.0061.14ثانوية سيناء للبناتاحيائيزينب عماد ناجي رحيم23582822422014022

كلية الزراعة/جامعة ميسان440.0062.86ثانوية سيناء للبناتاحيائيزينب مثنى سلمان جاسم23592822422014023

كلية العلوم/جامعة ميسان636.0090.86ثانوية سيناء للبناتاحيائيطيبه احمد صالح كاظم23602822422014027

كلية التربية/جامعة ميسان564.0080.57ثانوية سيناء للبناتاحيائيفاطمه هاشم موسى عبد هللا23612822422014033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00ثانوية سيناء للبناتاحيائيمروه حيدر جبار عوفي23622822422014036

كلية العلوم/جامعة ميسان601.0085.86ثانوية سيناء للبناتاحيائيمريم احمد سيد خفي23632822422014037

كلية العلوم/جامعة ميسان637.0091.00ثانوية سيناء للبناتاحيائيمريم حسن فالح شافي23642822422014039

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية593.0084.71ثانوية سيناء للبناتاحيائيمريم محسن كاظم بدن23652822422014041
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كلية التربية/جامعة ميسان555.0079.29ثانوية سيناء للبناتاحيائينبأ رائد عزيز محمد علي23662822422014043

كلية علوم البحار/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية سيناء للبناتاحيائييقين ضياء عبد االمير عبد الحسين23672822422014048

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيآيه باسم كريم حسن23682822422015003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط602.0086.00ثانوية علي الغربي للبناتاحيائياديان مشتاق صالح كريم23692822422015005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية علي الغربي للبناتاحيائياستبرق فهد عبد درجال23702822422015006

كلية العلوم/جامعة النهرين600.0085.71ثانوية علي الغربي للبناتاحيائياسراء عبدالزهره كاظم حسين23712822422015007

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية393.0056.14ثانوية علي الغربي للبناتاحيائياسماء محسن خلف درويش23722822422015008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0070.71ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيايات فالح شعيبث بطي23732822422015013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان460.0065.71ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيبتول زاير عبدالرضا ياسين23742822422015015

كلية الزراعة/جامعة واسط429.0061.29ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيبركات عبد الحسن طاهر محسن23752822422015021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان483.0069.00ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيبنين يوسف خليف منخي23762822422015022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيرجاء غازي فرحان حمادي23772822422015027

كلية العلوم/جامعة واسط605.0086.43ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزهراء جميل داخل لعيبي23782822422015031

كلية التربية/جامعة ميسان586.0083.71ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزهراء علي فلفل محمد23792822422015032

كلية التربية/جامعة ميسان585.0083.57ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزهراء ناظم حسن ياسين23802822422015036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزينب ساجت حسين مجذاب23812822422015039

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط512.0073.14ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزينب علي غيالن مطروح23822822422015040

كلية الطب/جامعة واسط700.00100.00ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزينب فاضل علي حسين23832822422015041

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيساره ستار شاطي محمد23842822422015043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان507.0072.43ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيسكنه سعيد شاكر خلف23852822422015044

كلية الزراعة/جامعة ميسان437.0062.43ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيعفاف عبدالزهره طليل مناحي23862822422015047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيغدير صباح نويصر خويطر23872822422015050

كلية العلوم/جامعة واسط638.0091.14ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيغدير يحيى رحمه محمد23882822422015051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه حسين علي نعمه23892822422015055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0069.00ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه رعد جبار محمد23902822422015056

كلية التربية/جامعة ميسان533.0076.14ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه زغير فنيطل مريوش23912822422015057

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه فاضل علي حسين23922822422015059

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه فاضل محمد جاسم23932822422015060

كلية العلوم/جامعة واسط602.0086.00ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه ماجد رحيم عبطان23942822422015062

كلية العلوم/جامعة واسط644.0092.00ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه محمد عباس كاطع23952822422015064

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة579.0082.71ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه محمد منشد زهير23962822422015065

كلية الزراعة/جامعة واسط448.0064.00ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفرح مقداد جميل ماضي23972822422015066

كلية العلوم/جامعة واسط627.0089.57ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيكوثر زياره وحيد محمد23982822422015068

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية427.0061.00ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيمريم رحمان جبر حسين23992822422015070

كلية العلوم/جامعة واسط607.0086.71ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيمنار مهند فرحان مخرب24002822422015071

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية علي الغربي للبناتاحيائينرجس فرحان عليوي مشحوت24012822422015074

كلية التربية/جامعة ميسان532.0076.00ثانوية علي الغربي للبناتاحيائينور رائد سامي عبدالزهره24022822422015075

كلية العلوم/جامعة واسط636.0090.86ثانوية علي الغربي للبناتاحيائييقين محمد جاسم خليف24032822422015080

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائياثمار ناظم عبد الحسين سالم24042822422016001

كلية العلوم/جامعة ميسان593.0084.71ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيايات غسان خضير مجيد24052822422016006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيايه كريم سالم جاسم24062822422016008

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان504.0072.00ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيبتول طالب عبد هللا طاهر24072822422016009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية564.0080.57ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيثريا مهدي كاطع محمد24082822422016010
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كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيحوراء خالد حاتم تهام24092822422016011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيدموع غايب كريم بويدر24102822422016013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيرقية احمد قاسم جعاز24112822422016014

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز666.0095.14ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيرونق عماد احمد خميس24122822422016017

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان649.0092.71ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيزهراء مؤيد عطية عذافه24132822422016020

كلية التربية/جامعة ميسان547.0078.14ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيزينب جابر درول سلمان24142822422016021

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية640.0091.43ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيزينب نعيم سالم جاسم24152822422016024

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان517.0073.86ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيشهد محسن ياسر هادي24162822422016025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة627.0089.57ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيشيماء نعيم سالم جاسم24172822422016026

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل531.0075.86ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيطيبة حسن مجيد ناصر24182822422016027

كلية الزراعة/جامعة ميسان443.0063.29ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيغدق حسن حنظل محمد24192822422016031

كلية التمريض/جامعة ميسان671.0095.86ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيفاطمه علي قاسم رسن24202822422016032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيفرقان فاضل جواد سلمان24212822422016035

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0093.86ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيفرقان واثق حسن ناصر24222822422016036

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان654.0093.43ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيمريم اكرم حكمت بهجت24232822422016039

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائينبأ ريسان خنجر علي24242822422016043

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل682.0097.43ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائينبأ عباس جعفر كاظم24252822422016044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائينور صباح جمعه عبيد24262822422016046

كلية التربية/جامعة ميسان614.0087.71ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائينور طالب عبد هللا طاهر24272822422016047

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائينورهان كريم سالم جاسم24282822422016048

كلية التربية/جامعة ميسان573.0081.86ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائييزن صبيح محارب طليع24292822422016050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0068.14ثانوية كميت للبناتاحيائيايات جميل موسى فرج24302822422017002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0070.57ثانوية كميت للبناتاحيائيبتول ادور مرزوك يعقوب24312822422017003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية كميت للبناتاحيائيتقى علي نوري كاظم24322822422017007

كلية طب االسنان/جامعة ميسان694.0099.14ثانوية كميت للبناتاحيائيزهراء حسن عبد الكريم احمد24332822422017017

كلية العلوم/جامعة ميسان603.0086.14ثانوية كميت للبناتاحيائيزينب جواد كاظم دهش24342822422017024

كلية التربية/جامعة ميسان565.0080.71ثانوية كميت للبناتاحيائيزينب زهراو جتاني جليل24352822422017025

كلية العلوم/جامعة ميسان613.0087.57ثانوية كميت للبناتاحيائيسهله غانم محمد كاظم24362822422017031

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية646.0092.29ثانوية كميت للبناتاحيائيشفاء عبد هللا محسن خشين24372822422017032

كلية العلوم/جامعة ميسان631.0090.14ثانوية كميت للبناتاحيائيشهد ستار جبر جوده24382822422017034

كلية العلوم/جامعة ميسان624.0089.14ثانوية كميت للبناتاحيائيطيبه عقيل بهيدل كريم24392822422017036

كلية العلوم/جامعة ميسان596.0085.14ثانوية كميت للبناتاحيائيعذراء راضي حسين محمد24402822422017038

كلية الصيدلة/جامعة ميسان690.0098.57ثانوية كميت للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم قاسم جبر24412822422017044

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية كميت للبناتاحيائيفاطمه علي عبد العزيز حواس24422822422017046

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية كميت للبناتاحيائيمريم محسن صاحب حسين24432822422017049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0060.57ثانوية كميت للبناتاحيائيميثاق عبد الحسين كنفذ فياض24442822422017050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0068.71ثانوية كميت للبناتاحيائينجاح شاهين شامل غياض24452822422017052

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43ثانوية كميت للبناتاحيائينضال ماجد مجباس حسن24462822422017053

كلية طب االسنان/جامعة ميسان694.0099.14ثانوية كميت للبناتاحيائينور الهدى ماجد جعفر حمد24472822422017054

كلية العلوم/جامعة ميسان607.0086.71ثانوية كميت للبناتاحيائينور حيدر خالد فرج24482822422017057

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيأمل حميد جاسم منخي24492822422018002

كلية التربية/جامعة ميسان537.0076.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيابرار محسن سعد كاظم24502822422018006

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية458.0065.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياسراء عبد االمير جاسم محمد24512822422018007
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياسيا عيسى جبار جعفر24522822422018009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيبنين محمد حسين علي24532822422018022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت597.0085.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتبارك الرحمن صباح سعيد محسن24542822422018023

كلية العلوم/جامعة ميسان606.0086.57ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتبارك حيدر هاشم علي24552822422018024

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتبارك عبود كريم شيال24562822422018026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتقى حيدر صالح خيطان24572822422018027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان499.0071.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتقى عمار خلف مفتن24582822422018028

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحكيمه رزاق عبد الحسين سدخان24592822422018030

كلية التربية/جامعة ميسان561.0080.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحميدة رحيم كاظم عبد الحسين24602822422018031

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية548.0078.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيختام فالح عرفان محيميد24612822422018037

كلية التربية/جامعة ميسان528.0075.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرسل كريم لهد يوسف24622822422018041

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان625.0089.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرغد فرحان اعذيب حمد24632822422018042

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرقيه مؤيد عبود محمد24642822422018044

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية582.0083.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرنا علي نعيم عوض24652822422018047

كلية العلوم/جامعة ميسان609.0087.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيريتاج محمد عبد علي حنتوش24662822422018048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء سيد هداب عامر24672822422018056

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية483.0069.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء صادق زيدان موحان24682822422018057

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء علي حوشي دنانه24692822422018059

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب ستار خلف عريبي24702822422018069

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة586.0083.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب علي مضحي خنجر24712822422018072

كلية التربية/جامعة ميسان551.0078.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب محمد خلف جابر24722822422018073

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0095.57ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب منيب صادق جعفر24732822422018075

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان627.0089.57ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب هاشم فعل عبد الحسن24742822422018076

كلية العلوم/جامعة ميسان591.0084.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيساجده سالم حسن جعفر24752822422018077

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية646.0092.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيساره علي نعمه جابر24762822422018078

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية508.0072.57ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيساره قاسم داخل حسين24772822422018079

كلية العلوم/جامعة ميسان614.0087.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيساره محمد عالوي محيسن24782822422018080

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان520.0074.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيسحر داخل عبد الحسين سدخان24792822422018082

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيشفاء فالح جيجان معن24802822422018085

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيشهد مضلوم دوين بثينه24812822422018086

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية434.0062.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه جلوب دكس عريبي24822822422018094

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه حسين جبار امسلم24832822422018096

كلية التربية/جامعة ميسان565.0080.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه رزاق حمود جاسم24842822422018098

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان632.0090.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه رعد كرملي سبهان24852822422018099

كلية العلوم/جامعة ميسان615.0087.86ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه رياض خنجر قرطاس24862822422018100

كلية الصيدلة/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه ساجت سالم عبد الرضا24872822422018102

كلية العلوم/جامعة ميسان597.0085.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه عبد الوهاب عبد الرزاق يوسف24882822422018107

كلية التربية/جامعة ميسان538.0076.86ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيمريم رياض فرج جودان24892822422018115

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيمريم شهيد خالد عطا24902822422018116

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيمريم مهدي كاظم الزم24912822422018120

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيمعصومه محمود عبد النبي ثجيل24922822422018121

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء652.0093.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينبأ طالب عبد الزم24932822422018124

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان526.0075.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينبراس زهير مسلم مطلك24942822422018126
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كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز651.0093.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينرجس مجبل رشك زغير24952822422018128

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى524.0074.86ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور الزهراء سعدون جبار سلمان24962822422018130

كلية التربية/جامعة ميسان535.0076.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور الهدى مصطفى علي محسن24972822422018134

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيوالء سلمان نعمه حسين24982822422018138

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية الغفران للبناتاحيائيأية عدي صدام عكلة24992822422019001

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية593.0084.71ثانوية الغفران للبناتاحيائيأية كريم ازغير عيدان25002822422019002

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية الغفران للبناتاحيائياسماء حميد غليم حمود25012822422019004

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية الغفران للبناتاحيائيامنة عباس هاشم عبد النبي25022822422019005

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14ثانوية الغفران للبناتاحيائيامنه علي داود طعيمه25032822422019007

كلية العلوم/جامعة ميسان634.0090.57ثانوية الغفران للبناتاحيائيايات كاظم عبد علي كاظم25042822422019012

كلية العلوم/جامعة ميسان615.0087.86ثانوية الغفران للبناتاحيائيبسمة حازم حسن فنجان25052822422019017

كلية العلوم/جامعة ميسان656.0093.71ثانوية الغفران للبناتاحيائيبنين احمد سعيد عبيد25062822422019019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان478.0068.29ثانوية الغفران للبناتاحيائيبنين زهراو محمد لعيبي25072822422019022

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية الغفران للبناتاحيائيبنين كاظم سبهان سلطان25082822422019025

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء570.0081.43ثانوية الغفران للبناتاحيائيتبارك حسين مهدي منخي25092822422019029

كلية العلوم/جامعة ميسان591.0084.43ثانوية الغفران للبناتاحيائيتبارك ساهي هاشم ثجيل25102822422019030

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية509.0072.71ثانوية الغفران للبناتاحيائيتقى مرتضى فالح جبر25112822422019034

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية الغفران للبناتاحيائيحوراء كاظم عليوي عبد الحسين25122822422019037

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية الغفران للبناتاحيائيرؤى محمد قاسم محمد25132822422019039

كلية العلوم/جامعة ميسان595.0085.00ثانوية الغفران للبناتاحيائيروان حسنين خليل رشيد25142822422019042

كلية العلوم/جامعة ميسان626.0089.43ثانوية الغفران للبناتاحيائيزهراء باسم عبد االمير اعطية25152822422019044

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية الغفران للبناتاحيائيزهراء رفعت حميد حاجم25162822422019049

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية الغفران للبناتاحيائيزهراء سامي ضيدان ابو الهيل25172822422019050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية الغفران للبناتاحيائيزهراء عباس حسين علي25182822422019052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86ثانوية الغفران للبناتاحيائيزهراء عقيل مسلم علي25192822422019054

كلية التربية/جامعة ميسان574.0082.00ثانوية الغفران للبناتاحيائيزهراء محمد نعيم غضبان25202822422019057

كلية التربية/جامعة ميسان527.0075.29ثانوية الغفران للبناتاحيائيزهراء منشد حاوي منبت25212822422019058

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71ثانوية الغفران للبناتاحيائيزهراء نعيم احميد ارحيمة25222822422019060

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية633.0090.43ثانوية الغفران للبناتاحيائيزينب علي حسين شاه علي25232822422019065

كلية العلوم/جامعة ميسان603.0086.14ثانوية الغفران للبناتاحيائيزينب علي خالد حطاب25242822422019066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية425.0060.71ثانوية الغفران للبناتاحيائيزينب علي شغيت رويض25252822422019067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط587.0083.86ثانوية الغفران للبناتاحيائيزينب كاظم جام هاشم25262822422019068

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية الغفران للبناتاحيائيزينب محمد صدام حسين25272822422019069

كلية التربية/جامعة ميسان542.0077.43ثانوية الغفران للبناتاحيائيسارة زبون فالح حسن25282822422019071

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71ثانوية الغفران للبناتاحيائيسها كريم جار هللا خضير25292822422019077

كلية العلوم/جامعة ميسان628.0089.71ثانوية الغفران للبناتاحيائيشهد مسلم ديوان حمود25302822422019079

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية الغفران للبناتاحيائيشهد وسام نجم عبد25312822422019081

كلية التربية/جامعة ميسان536.0076.57ثانوية الغفران للبناتاحيائيصفاء سلمان جريو زاجي25322822422019082

كلية طب االسنان/جامعة ميسان692.0098.86ثانوية الغفران للبناتاحيائيطيبة حسنين جعفر طوفان25332822422019084

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية433.0061.86ثانوية الغفران للبناتاحيائيغفران باقر غني عبد الرضا25342822422019085

كلية طب االسنان/جامعة ميسان695.0099.29ثانوية الغفران للبناتاحيائيفاطمة الزهراء فرحان حسن صبيح25352822422019087

كلية العلوم/جامعة ميسان628.0089.71ثانوية الغفران للبناتاحيائيفاطمة حيدر عباس حسين25362822422019090

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية439.0062.71ثانوية الغفران للبناتاحيائيفاطمة صمد حميدي مخور25372822422019091
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كلية الصيدلة/جامعة ميسان690.0098.57ثانوية الغفران للبناتاحيائيفدى الزهراء كامل قاسم غضب25382822422019097

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00ثانوية الغفران للبناتاحيائيفرح سعدي معلى كافي25392822422019098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43ثانوية الغفران للبناتاحيائيفردوس يوسف عجد كاظم25402822422019100

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0070.57ثانوية الغفران للبناتاحيائيكوثر فاضل عجيل حسن25412822422019101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية الغفران للبناتاحيائيملكوت عباس علك علي25422822422019106

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14ثانوية الغفران للبناتاحيائيميامي خضير عباس دعير25432822422019108

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية الغفران للبناتاحيائينور الزهراء جمعة كريم درجال25442822422019113

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان626.0089.43ثانوية الغفران للبناتاحيائينور الزهراء مهدي مجبل سليم25452822422019114

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية الغفران للبناتاحيائينور الهدى عباس جاسم محمد25462822422019117

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29ثانوية الغفران للبناتاحيائينور باقر غني عبد الرضا25472822422019120

كلية العلوم/جامعة ميسان592.0084.57اعدادية الزوراء للبناتاحيائيامنة حسين عزيز حسين25482822422020004

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0076.86اعدادية الزوراء للبناتاحيائيامنة سعدون ياسين سلمان25492822422020005

كلية التمريض/جامعة ميسان669.0095.57اعدادية الزوراء للبناتاحيائيبنين محسن رحيمة سعد25502822422020016

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية الزوراء للبناتاحيائيحنان حمود حلو صبي25512822422020020

كلية العلوم/جامعة ميسان602.0086.00اعدادية الزوراء للبناتاحيائيحوراء مهدي محسن مزعل25522822422020024

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.0097.14اعدادية الزوراء للبناتاحيائيرفل حمزة رحيم حيدر25532822422020026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0069.29اعدادية الزوراء للبناتاحيائيريم حسين ماهر مساعد25542822422020031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء جعفر حسن محمد25552822422020032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0087.29اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء حسين حميد عبيد25562822422020033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0069.29اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء خضير عباس عودة25572822422020034

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء رحيم جبار نجم25582822422020036

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء عادل دشر حميد25592822422020038

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء عباس خزعل محيسن25602822422020039

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0077.00اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء كريم عويد معارج25612822422020043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزينب عفريت ناصر ثامر25622822422020051

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزينب مشرق محمد عليوي25632822422020054

كلية التربية/جامعة ميسان569.0081.29اعدادية الزوراء للبناتاحيائيسارة صالح شهاب احمد25642822422020056

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86اعدادية الزوراء للبناتاحيائيسارة عباس ماهر مساعد25652822422020057

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0067.43اعدادية الزوراء للبناتاحيائيطيبة علوان فرج عتبي25662822422020065

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43اعدادية الزوراء للبناتاحيائيطيبة محمد قاسم محمد25672822422020068

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية526.0075.14اعدادية الزوراء للبناتاحيائيعذراء حامد هاشم فليح25682822422020069

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية الزوراء للبناتاحيائيغدير جبار سعد حسين25692822422020071

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية الزوراء للبناتاحيائيغفران عالء حسين داود25702822422020075

كلية التمريض/جامعة ميسان682.0097.43اعدادية الزوراء للبناتاحيائيفاطمة حسين موسى خاجي25712822422020080

كلية التربية/جامعة ميسان552.0078.86اعدادية الزوراء للبناتاحيائيفاطمة حميد محسن مطير25722822422020081

كلية التربية/جامعة ميسان547.0078.14اعدادية الزوراء للبناتاحيائيفاطمة كاظم منخي فنجان25732822422020083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية451.0064.43اعدادية الزوراء للبناتاحيائيفاطمة كريم فيصل شكنور25742822422020084

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية545.0077.86اعدادية الزوراء للبناتاحيائيفاطمة هادي علي كرم25752822422020087

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية الزوراء للبناتاحيائيكوثر علي خلف بدر25762822422020090

كلية التمريض/جامعة ميسان684.0097.71اعدادية الزوراء للبناتاحيائيمريم جواد كاظم دعيم25772822422020093

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية الزوراء للبناتاحيائيهاجر مشرق محمد عليوي25782822422020104

كلية العلوم/جامعة ميسان594.0084.86اعدادية الزوراء للبناتاحيائيهناء علي حسن جبر25792822422020109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان505.0072.14اعدادية الزوراء للبناتاحيائيهيام حافظ ارحيم محيسن25802822422020110
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية426.0060.86اعدادية الزوراء للبناتاحيائيوالء حسن هاشم عوفي25812822422020112

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00ثانوية االقصى للبناتاحيائياسيا علي غليم رسن25822822422021002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية االقصى للبناتاحيائيرباب كاظم علي عصواد25832822422021009

كلية التمريض/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية االقصى للبناتاحيائيزهراء حيدر كريم سعيد25842822422021011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية االقصى للبناتاحيائيزهراء رائد فالح عطيه25852822422021012

كلية الزراعة/جامعة ميسان433.0061.86ثانوية االقصى للبناتاحيائيزهراء زيت عويد بجاي25862822422021013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0069.86ثانوية االقصى للبناتاحيائيزهراء عباس قاسم باشاغا25872822422021014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية االقصى للبناتاحيائيزهراء محمد عطيه لفته25882822422021015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية االقصى للبناتاحيائيزينب حيدر محمد شعالن25892822422021016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية االقصى للبناتاحيائيزينب زوير حسين حبيب25902822422021017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43ثانوية االقصى للبناتاحيائيزينب غانم عطيه زويني25912822422021018

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط536.0076.57ثانوية االقصى للبناتاحيائيساره سعد جاسم حسين25922822422021021

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية االقصى للبناتاحيائيساره فاضل شالكه شغي25932822422021022

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء629.0089.86ثانوية االقصى للبناتاحيائيشهد كريم وريثه مطر25942822422021024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية االقصى للبناتاحيائيشهد هاشم عطيه زويني25952822422021025

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية االقصى للبناتاحيائيغدير عادل كزار علي25962822422021026

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية644.0092.00ثانوية االقصى للبناتاحيائيفاطمة عباس خلف رسن25972822422021028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43ثانوية االقصى للبناتاحيائيمعصومة حسين علي حسين25982822422021033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر530.0075.71ثانوية االقصى للبناتاحيائينرجس ابراهيم عاصي جاسم25992822422021037

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية االقصى للبناتاحيائينور الزهراء عباس طعمه بدن26002822422021041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00ثانوية االقصى للبناتاحيائينور الهدى حسن قاسم باشاغا26012822422021042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان523.0074.71ثانوية االقصى للبناتاحيائيهدى علي داود غضبان26022822422021046

كلية التربية/جامعة ميسان541.0077.29ثانوية االقصى للبناتاحيائيوئام حسين علي حسين26032822422021047

كلية العلوم/جامعة ميسان592.0084.57ثانوية المشرح للبناتاحيائياسراء علي قدوري حسين26042822422022003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية المشرح للبناتاحيائيبنين علي راضي شامخ26052822422022006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان493.0070.43ثانوية المشرح للبناتاحيائيحوراء احمد محمد علوان26062822422022010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية المشرح للبناتاحيائيحوراء حسين زرزور خلف26072822422022011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0070.86ثانوية المشرح للبناتاحيائيحوراء قاسم عباس عيسى26082822422022013

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية675.0096.43ثانوية المشرح للبناتاحيائيخديجه سعد زبون صانت26092822422022015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان480.0068.57ثانوية المشرح للبناتاحيائيزينب جاسب راضي خلف26102822422022022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية652.0093.14ثانوية المشرح للبناتاحيائيزينب داود كاظم جاسم26112822422022023

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29ثانوية المشرح للبناتاحيائيزينب عبد الساده حسن نعمه26122822422022025

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية المشرح للبناتاحيائيزينب هشام رحيم كاظم26132822422022027

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية545.0077.86ثانوية المشرح للبناتاحيائيسجى عبد الكريم نعمه حيدر26142822422022028

كلية العلوم/جامعة ميسان607.0086.71ثانوية المشرح للبناتاحيائيشيماء فرحان جوج سالم26152822422022031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0067.43ثانوية المشرح للبناتاحيائيعال محمد عبد الحسين محمد26162822422022034

كلية التربية/جامعة ميسان531.0075.86ثانوية المشرح للبناتاحيائيغدير قاسم بكو كاظم26172822422022035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان479.0068.43ثانوية المشرح للبناتاحيائيفاطمه احمد ناصر حطيب26182822422022036

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية المشرح للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الحسين محمد26192822422022039

كلية العلوم/جامعة ميسان601.0085.86ثانوية المشرح للبناتاحيائيمريم علي يوسف حبيب26202822422022045

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية المشرح للبناتاحيائيمريم فاضل جمعه عوده26212822422022046

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14ثانوية المشرح للبناتاحيائينرجس عباس فرحان عبد هللا26222822422022049

كلية التربية/جامعة ميسان577.0082.43ثانوية المشرح للبناتاحيائيوالء جعفر فرحان عبد هللا26232822422022051

111 من 61صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

ميسان 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0067.29ثانوية الميمونة للبناتاحيائياسراء علي صالح كاظم26242822422023001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية الميمونة للبناتاحيائياالء جبر عبد عباس26252822422023002

كلية العلوم/جامعة ميسان616.0088.00ثانوية الميمونة للبناتاحيائياالء محمد عبد هللا ياسر26262822422023003

كلية التربية/جامعة ميسان559.0079.86ثانوية الميمونة للبناتاحيائيانتظار حسن محيسن خلف26272822422023005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43ثانوية الميمونة للبناتاحيائيايالف احمد عباس رحمة26282822422023009

كلية العلوم/جامعة ميسان639.0091.29ثانوية الميمونة للبناتاحيائيايالف حسام رحيم جبار26292822422023010

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57ثانوية الميمونة للبناتاحيائيبتول حمود باشط تقي26302822422023011

كلية العلوم/جامعة ميسان620.0088.57ثانوية الميمونة للبناتاحيائيبنين عماد نعيم سرحان26312822422023013

كلية العلوم/جامعة كربالء612.0087.43ثانوية الميمونة للبناتاحيائيتبارك هشام نعمة موزان26322822422023015

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان629.0089.86ثانوية الميمونة للبناتاحيائيدالل خلف محسن دنبوس26332822422023022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00ثانوية الميمونة للبناتاحيائيرسل كاظم حنظل حنتوش26342822422023024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان478.0068.29ثانوية الميمونة للبناتاحيائيرقية علي عبد الرضا طالل26352822422023026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزهراء حيدر جبار جاسم26362822422023031

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط604.0086.29ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزهراء مخلص رحيم سلمان26372822422023039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان491.0070.14ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزهراء مهدي جاسم جابر26382822422023040

كلية العلوم/جامعة ميسان614.0087.71ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزينب حسين ربع حميد26392822422023044

كلية التمريض/جامعة ميسان680.0097.14ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزينب حيدر محيبس منحوش26402822422023045

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة582.0083.14ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزينب عبد الزهره علي مفتن26412822422023048

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان537.0076.71ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزينة مهند عبد الكاظم حسين26422822422023052

كلية العلوم/جامعة ميسان610.0087.14ثانوية الميمونة للبناتاحيائيشهد قاسم اسماعيل جاسم26432822422023057

كلية التربية/جامعة ميسان565.0080.71ثانوية الميمونة للبناتاحيائيغدير عادل محسن حاتم26442822422023060

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية الميمونة للبناتاحيائيغدير عطشان لطيف رضا26452822422023062

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86ثانوية الميمونة للبناتاحيائيفاطمة توفيق غزاي خلف26462822422023063

كلية العلوم/جامعة ميسان659.0094.14ثانوية الميمونة للبناتاحيائيفاطمة حسين كاظم فؤاد26472822422023066

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.0097.57ثانوية الميمونة للبناتاحيائيفاطمة سالم جاسم مظلوم26482822422023069

كلية العلوم/جامعة ميسان618.0088.29ثانوية الميمونة للبناتاحيائيفاطمة عبد المطلب عبد االله حسين26492822422023071

كلية العلوم/جامعة ميسان617.0088.14ثانوية الميمونة للبناتاحيائيفاطمة فالح حسن بداي26502822422023073

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى649.0092.71ثانوية الميمونة للبناتاحيائيمرام موحان حاتم شنيور26512822422023075

كلية التربية/جامعة ميسان544.0077.71ثانوية الميمونة للبناتاحيائيمرسلين محمد مونس حميد26522822422023076

كلية التربية/جامعة ميسان545.0077.86ثانوية الميمونة للبناتاحيائيمريم حاتم صاحب طالب26532822422023079

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان542.0077.43ثانوية الميمونة للبناتاحيائيمريم خالد جاسب عريبي26542822422023081

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0080.86ثانوية الميمونة للبناتاحيائيمريم عادل ونيس هندس26552822422023083

كلية العلوم/جامعة ميسان643.0091.86ثانوية الميمونة للبناتاحيائيمنار احمد كاظم كريم26562822422023085

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان514.0073.43ثانوية الميمونة للبناتاحيائينور الهدى عدنان نعمه خلف26572822422023087

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية الميمونة للبناتاحيائينور الهدى عماد راضي عودة26582822422023088

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان538.0076.86ثانوية الميمونة للبناتاحيائينور علي هاشم داخل26592822422023091

كلية الزراعة/جامعة ميسان423.0060.43ثانوية الميمونة للبناتاحيائيوجدان ميثم علوان سمير26602822422023094

كلية التربية/جامعة ميسان546.0078.00ثانوية غرناطة للبناتاحيائياالء حسين جريو سلمان26612822422024002

كلية التمريض/جامعة ميسان674.0096.29ثانوية غرناطة للبناتاحيائيام البنين عبد هللا معيوف عبد النبي26622822422024004

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71ثانوية غرناطة للبناتاحيائيايات عماد فالح حسن26632822422024006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان511.0073.00ثانوية غرناطة للبناتاحيائيايمان كامل جاسم محمد26642822422024008

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71ثانوية غرناطة للبناتاحيائيبتول رسن غليم محمد26652822422024011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0068.29ثانوية غرناطة للبناتاحيائيبنين علي جبر حسن26662822422024015
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قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية560.0080.00ثانوية غرناطة للبناتاحيائيتبارك غانم حميد عبودي26672822422024017

كلية الطب/جامعة ميسان698.0099.71ثانوية غرناطة للبناتاحيائيتبارك هشام قاسم حميد26682822422024018

كلية التربية/جامعة ميسان567.0081.00ثانوية غرناطة للبناتاحيائيجنات عدنان فاخر فضاله26692822422024019

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية غرناطة للبناتاحيائيحوراء علي محمد ثامر26702822422024022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان520.0074.29ثانوية غرناطة للبناتاحيائيرقيه عبد الحسين حميد عذار26712822422024029

كلية العلوم/جامعة ميسان672.0096.00ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزهراء احمد لعيبي رحيمه26722822422024031

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية422.0060.29ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزهراء حسين راضي شندل26732822422024033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزهراء عوده جبار بهير26742822422024035

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية530.0075.71ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزهراء لطيف جاسم محمد26752822422024037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان516.0073.71ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزينب عادل سفيح شيهاني26762822422024042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزينب غالي جاسب فضاله26772822422024044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57ثانوية غرناطة للبناتاحيائيسجى عبد الرضا محمد سديره26782822422024046

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية غرناطة للبناتاحيائيشهد محمد كاظم شنين26792822422024047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية غرناطة للبناتاحيائيغدير رحيم كاطع مريوش26802822422024050

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز642.0091.71ثانوية غرناطة للبناتاحيائيغدير صباح ناصر بدر26812822422024052

كلية التمريض/جامعة ميسان672.0096.00ثانوية غرناطة للبناتاحيائيغسق سيف الدين وحيد حسين26822822422024054

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية غرناطة للبناتاحيائيفاطمه كاظم شنته كاظم26832822422024058

كلية الطب/جامعة ميسان696.0099.43ثانوية غرناطة للبناتاحيائيمريم حسن زغير الزم26842822422024063

كلية التربية/جامعة ميسان619.0088.43ثانوية غرناطة للبناتاحيائينبأ ستار جباري نعيم26852822422024065

كلية العلوم/جامعة ميسان595.0085.00ثانوية غرناطة للبناتاحيائينور الزهراء كريم عبد الحسين علي26862822422024069

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل569.0081.29ثانوية غرناطة للبناتاحيائينور الزهراء محمد حامد حداده26872822422024070

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية غرناطة للبناتاحيائينور الزهراء محمد رحيم زبون26882822422024071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0064.71ثانوية غرناطة للبناتاحيائينور الهدى عباس علي جباره26892822422024073

كلية العلوم/جامعة ميسان636.0090.86ثانوية غرناطة للبناتاحيائينور الهدى غسان سالم حسن26902822422024074

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان679.0097.00ثانوية غرناطة للبناتاحيائينور حسن زعاطي عبادي26912822422024075

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57ثانوية غرناطة للبناتاحيائينور فتاح واحد سلومي26922822422024076

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية غرناطة للبناتاحيائييقين طالب صبيح قاسم26932822422024081

كلية التربية/جامعة ميسان576.0082.29ثانوية الشيماء للبناتاحيائيازل اثير حسين جبوري26942822422025002

كلية العلوم/جامعة ميسان605.0086.43ثانوية الشيماء للبناتاحيائيايمان سالم شغيت ماهور26952822422025005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86ثانوية الشيماء للبناتاحيائيبنين جالل غازي بدر26962822422025006

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية الشيماء للبناتاحيائيبنين ماجد زغير عيدان26972822422025008

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57ثانوية الشيماء للبناتاحيائيحوراء سعد اسماعيل جهيد26982822422025011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان535.0076.43ثانوية الشيماء للبناتاحيائيزهراء ناصر جمعه ياسين26992822422025017

كلية العلوم/جامعة ميسان609.0087.00ثانوية الشيماء للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق كاظم عنيد27002822422025019

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43ثانوية الشيماء للبناتاحيائيشهد غازي رحمه عيسى27012822422025023

كلية التربية/جامعة ميسان526.0075.14ثانوية الشيماء للبناتاحيائيطيب شمس الدين عبد الرضا احمد27022822422025024

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة648.0092.57ثانوية الشيماء للبناتاحيائيغدير شهيد حسين حسن27032822422025027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه احمد ماجد محمد27042822422025029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71ثانوية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه حازم حنون محمد27052822422025033

كلية الزراعة/جامعة ميسان442.0063.14ثانوية الشيماء للبناتاحيائيكوثر لطيف جاسم حميد27062822422025038

كلية التربية/جامعة ميسان533.0076.14ثانوية الشيماء للبناتاحيائيمريم فريد واهم كاظم27072822422025040

كلية التربية/جامعة ميسان530.0075.71ثانوية الشيماء للبناتاحيائينور الهدى حيدر عبد االئمه حسن27082822422025046

كلية العلوم/جامعة ميسان636.0090.86ثانوية الشيماء للبناتاحيائينور عمار جاسم شعيع27092822422025047
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كلية التربية/جامعة ميسان555.0079.29للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية انوار الزهراء احيائياالء جبار ناصر خميس27102822422026001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية انوار الزهراء احيائيبنين ابراهيم كاظم راهي27112822422026002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان498.0071.14للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية انوار الزهراء احيائيتقى احمد صادق كرم27122822422026005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان525.0075.00للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية انوار الزهراء احيائيخديجه كاظم هاشم سابط27132822422026007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان525.0075.00للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية انوار الزهراء احيائيزهراء كاظم هاشم سابط27142822422026011

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء549.0078.43للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية انوار الزهراء احيائيغاده جمال جاسم زبون27152822422026012

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية انوار الزهراء احيائيفاطمه حامد قاسم زبون27162822422026013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية انوار الزهراء احيائيفاطمه راضي عبد الساده زامل27172822422026014

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية انوار الزهراء احيائيفاطمه زين العابدين عبد علي طاهر27182822422026015

كلية التربية/جامعة ميسان577.0082.43للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية انوار الزهراء احيائيفاطمه عقيل جبار محمود27192822422026016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان588.0084.00للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية انوار الزهراء احيائيفاطمه فرحان عوده حسوني27202822422026017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان514.0073.43للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية انوار الزهراء احيائيمريم كاظم هاشم سابط27212822422026019

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية انوار الزهراء احيائينرجس حسن صادق كرم27222822422026021

كلية العلوم/جامعة ميسان598.0085.43ثانوية ام عمار للبناتاحيائيامل حسن علي دعير27232822422027003

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان537.0076.71ثانوية ام عمار للبناتاحيائيامنة نعمة كريم مري27242822422027004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية ام عمار للبناتاحيائيايات محمد كامل مريهج27252822422027007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43ثانوية ام عمار للبناتاحيائيبنين احمد مولة مرهج27262822422027011

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان615.0087.86ثانوية ام عمار للبناتاحيائيتبارك صالح جبار فرحان27272822422027015

كلية التمريض/جامعة ميسان670.0095.71ثانوية ام عمار للبناتاحيائيتبارك محمد نعمة حاجم27282822422027018

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية647.0092.43ثانوية ام عمار للبناتاحيائيحنين جمال عبد الحسن لعيبي27292822422027021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان452.0064.57ثانوية ام عمار للبناتاحيائيحنين ناجي عبد الحسن قاسم27302822422027022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية ام عمار للبناتاحيائيخديجة محسن عجيل سيد27312822422027025

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43ثانوية ام عمار للبناتاحيائيزهراء احمد شجر اسماعيل27322822422027027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0083.14ثانوية ام عمار للبناتاحيائيزهراء جاسب زهيد موسى27332822422027028

كلية الطب/جامعة ميسان702.00100.29ثانوية ام عمار للبناتاحيائيزهراء حسن محمد فليح27342822422027030

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى501.0071.57ثانوية ام عمار للبناتاحيائيزهراء داود عطية مريدع27352822422027031

كلية الصيدلة/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية ام عمار للبناتاحيائيزينب حسن رحيم جحيل27362822422027035

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان546.0078.00ثانوية ام عمار للبناتاحيائيصابرين حسن ابراهيم حويس27372822422027037

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43ثانوية ام عمار للبناتاحيائيعذراء عيدان سعيد رسن27382822422027039

كلية العلوم/جامعة ميسان608.0086.86ثانوية ام عمار للبناتاحيائيفاطمة عبد الرضا كاظم جبر27392822422027042

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى626.0089.43ثانوية ام عمار للبناتاحيائيمريم مصطفى جمعة كاظم27402822422027049

كلية التربية/جامعة ميسان590.0084.29ثانوية ام عمار للبناتاحيائيمريم ناصر عالوي حسين27412822422027050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان506.0072.29ثانوية ام عمار للبناتاحيائيميسم رياض عباس فاضل27422822422027052

كلية الصيدلة/جامعة ميسان690.0098.57ثانوية ام عمار للبناتاحيائينمارق محمد نعمة حاجم27432822422027055

كلية التربية/جامعة ميسان537.0076.71ثانوية ام عمار للبناتاحيائينور الهدى جمال سعدون منور27442822422027056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86ثانوية ام عمار للبناتاحيائينور الهدى علي غازي جميل27452822422027057

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية ام عمار للبناتاحيائيهبة حسين علي كاظم27462822422027059

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية البيان للبناتاحيائيبراء احمد علي جبارة27472822422028014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0071.86اعدادية البيان للبناتاحيائيبراء عبد الخالق عبد الوهاب زاير27482822422028015

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.0097.00اعدادية البيان للبناتاحيائيبنين مازن بهلول لعيبي27492822422028017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية البيان للبناتاحيائيجنات محمد عيسى عبد علي27502822422028023

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0094.57اعدادية البيان للبناتاحيائيرسل عادل موسى حسين27512822422028028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية البيان للبناتاحيائيرهام مزهر كريم عويد27522822422028031
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كلية العلوم/جامعة الكوفة643.0091.86اعدادية البيان للبناتاحيائيروان حميد حسن مطيلج27532822422028032

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء احمد عبد هللا محمد27542822422028034

كلية التربية/جامعة ميسان556.0079.43اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء جبار رحيم محمد27552822422028037

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء صالح ذرب حيدر27562822422028040

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء علي جبار الزم27572822422028043

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان573.0081.86اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء مجيد مخيلف زغير27582822422028047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0069.86اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء وليد مطشر جيرت هللا27592822422028052

كلية العلوم/جامعة ميسان614.0087.71اعدادية البيان للبناتاحيائيزينب عباس هادي عباس27602822422028054

كلية العلوم/جامعة ميسان615.0087.86اعدادية البيان للبناتاحيائيسارة جبار خزعل جبار27612822422028056

كلية العلوم/جامعة ميسان611.0087.29اعدادية البيان للبناتاحيائيسارة نوري ماضي حسن27622822422028058

كلية العلوم/جامعة ميسان630.0090.00اعدادية البيان للبناتاحيائيساره نهاد محمود عبد الرزاق27632822422028059

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية596.0085.14اعدادية البيان للبناتاحيائيشكران ياسر خضر عباس27642822422028062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان482.0068.86اعدادية البيان للبناتاحيائيصابرين علي محسن وادي27652822422028066

كلية طب االسنان/جامعة ميسان696.0099.43اعدادية البيان للبناتاحيائيطيبة محمد طه ياسين27662822422028069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان477.0068.14اعدادية البيان للبناتاحيائيغدير فالح حسن مجيسر27672822422028071

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان628.0089.71اعدادية البيان للبناتاحيائيغفران عدنان فالح حاسد27682822422028073

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية660.0094.29اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمة احمد غانم دبس27692822422028074

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمة عالء شامخ حسن27702822422028079

كلية العلوم/جامعة ميسان598.0085.43اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمة قاسم محمد حسن27712822422028083

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة578.0082.57اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمة محمد غضبان جاسم27722822422028087

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين677.0096.71اعدادية البيان للبناتاحيائيمريم العذراء حسين كامل عثمان27732822422028098

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية البيان للبناتاحيائيمريم علي عاجب عبد هللا27742822422028100

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0071.57اعدادية البيان للبناتاحيائيمعصومه حميد جاسم اجياد27752822422028103

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57اعدادية البيان للبناتاحيائيمنار حامد عبد الحسين جبر27762822422028104

كلية طب االسنان/جامعة ميسان692.0098.86اعدادية البيان للبناتاحيائينادين محمد عبد هللا محمد27772822422028108

كلية التمريض/جامعة ميسان681.0097.29اعدادية البيان للبناتاحيائينباء اسعد عبد الواحد بالسم27782822422028109

كلية القانون/جامعة ميسان594.0084.86اعدادية البيان للبناتاحيائينور الهدى غانم مطير خلف27792822422028111

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية البيان للبناتاحيائينور علي عبد مناتي27802822422028113

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية البيان للبناتاحيائيهالة تحسين عبد الرضا حسين27812822422028115

كلية الزراعة/جامعة ميسان449.0064.14اعدادية البيان للبناتاحيائيهدى جالل جلوب نافع27822822422028117

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء683.1297.59ثانوية المتميزاتاحيائيأديان ابراهيم كاطع منخي27832822422029001

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.4890.64ثانوية المتميزاتاحيائيأديان محمود عيدان جار هللا27842822422029002

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.2098.60ثانوية المتميزاتاحيائيأمنة اياد خضير وحيد27852822422029003

كلية طب االسنان/جامعة ميسان694.4499.21ثانوية المتميزاتاحيائيأيه ماجد شندي والي27862822422029004

كلية الطب/جامعة ميسان699.1299.87ثانوية المتميزاتاحيائيبنين حيدر عبد الصاحب شليبه27872822422029005

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان625.3689.34ثانوية المتميزاتاحيائيبنين محمد زبون محل27882822422029006

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية669.3295.62ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك علي كريم داود27892822422029007

كلية الطب/جامعة ميسان709.00101.29ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه ريسان مهدي داغر27902822422029009

كلية الطب/جامعة ميسان704.28100.61ثانوية المتميزاتاحيائيرحيق ميثم محمد علي عبد27912822422029010

كلية الطب/جامعة ميسان704.96100.71ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه جعفر حمودي محسن27922822422029011

كلية طب االسنان/جامعة ميسان695.7699.39ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه حازم شاكر محمود27932822422029012

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.6098.37ثانوية المتميزاتاحيائيروان عصام كاظم جري27942822422029013

كلية الطب/جامعة ميسان696.2099.46ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حبيب جاسم محمد27952822422029015
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كلية الطب/جامعة بغداد710.60101.51ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء سعد عبد الحسن مويح27962822422029016

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز634.3290.62ثانوية المتميزاتاحيائيزينب بشير عزيز عبد الرحيم27972822422029017

كلية الطب/جامعة ميسان713.00101.86ثانوية المتميزاتاحيائيزينب رحيم اكريم فهد27982822422029018

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.7298.39ثانوية المتميزاتاحيائيزينب علي عبد الواحد عارف27992822422029020

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.4499.35ثانوية المتميزاتاحيائيسما رحيم شاكر علي28002822422029022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية686.8098.11ثانوية المتميزاتاحيائيسما فالح ابراهيم خليل28012822422029023

كلية الطب/جامعة ميسان700.44100.06ثانوية المتميزاتاحيائيسماح جمال جليل ابراهيم28022822422029024

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.8098.26ثانوية المتميزاتاحيائيسنا جمعه فليح جويلي28032822422029025

كلية الطب/جامعة بغداد709.28101.33ثانوية المتميزاتاحيائيشمس علي رحيم محمد28042822422029026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.68100.24ثانوية المتميزاتاحيائيضحى محسن كاظم بدن28052822422029027

كلية التمريض/جامعة ميسان679.9697.14ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمة الزهراء حامد جبار عبد الرحيم28062822422029028

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.9298.85ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه رحيم جبار عبد الرحيم28072822422029029

كلية الطب/جامعة ميسان712.84101.83ثانوية المتميزاتاحيائيمريم عالء حميد بداي28082822422029032

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية680.7297.25ثانوية المتميزاتاحيائيمريم علي محمد صالح جمعه28092822422029033

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.4896.50ثانوية المتميزاتاحيائيمينه حسين جبر طعمه28102822422029034

كلية الطب/جامعة ميسان700.56100.08ثانوية المتميزاتاحيائينور الهدى عدنان محيسن علي28112822422029038

كلية العلوم/جامعة ميسان641.2091.60ثانوية المتميزاتاحيائيهدى علي غانم جبر28122822422029040

كلية الطب/جامعة ميسان699.5299.93ثانوية المتميزاتاحيائيهدى كريم احمد حسن28132822422029041

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيابتهال قاسم زماط سعيد28142822422030001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيبتول عالء ليلو عبد الحسن28152822422030005

كلية التربية/جامعة ميسان557.0079.57ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيتبارك نعيم دريعم محسن28162822422030007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0068.29ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيحوراء فاخر كريم صنكور28172822422030011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيرسل رعد ثكب عبد الحسن28182822422030012

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزهراء احمد خالد حميد28192822422030014

كلية العلوم/جامعة ميسان651.0093.00ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزهراء عباس وحيد عوده28202822422030019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان463.0066.14ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن حلو زاجي28212822422030020

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزهراء ميثم حسن ياسين28222822422030027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزينب طالب مجيد علي28232822422030028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0071.57ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزينب عالء حسين جمعه28242822422030029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية565.0080.71ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيساره عبد الكاظم عالوي سوادي28252822422030033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء598.0085.43ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيساره نجم جبار نجم28262822422030035

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيسجى علي خلف هزاع28272822422030036

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين657.0093.86ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيصابرين رياض شياع حميد28282822422030041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيفاطمه حسنين حمد عبد الوهاب28292822422030043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان517.0073.86ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائينور ستار جبار نعمه28302822422030052

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائينور عبد االمير حسن شمخي28312822422030053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية المشكاة للبناتاحيائياخالص مجيد كاظم حاتم28322822422031001

كلية العلوم/جامعة ميسان625.0089.29ثانوية المشكاة للبناتاحيائيايات عادل جبر عيدي28332822422031002

كلية العلوم/جامعة ميسان635.0090.71ثانوية المشكاة للبناتاحيائيبنين ابراهيم فرج حافظ28342822422031003

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية المشكاة للبناتاحيائيبنين رعد ثويني عبيد28352822422031007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان478.0068.29ثانوية المشكاة للبناتاحيائيبنين زامل محمد كاطع28362822422031008

كلية التربية/جامعة ميسان551.0078.71ثانوية المشكاة للبناتاحيائيبنين عباس غازي حسن28372822422031009

كلية القانون/جامعة ميسان581.0083.00ثانوية المشكاة للبناتاحيائيرقيه علي عبد الحسن محمد28382822422031018
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التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية المشكاة للبناتاحيائيريم محسن خلف زبون28392822422031019

كلية العلوم/جامعة ميسان628.0089.71ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزهراء جبار جاسم مرسول28402822422031021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزهراء حيدر جاسم خليف28412822422031024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزهراء سعد جاسم محمد28422822422031025

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان624.0089.14ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزهراء ماجد جاسم كريم28432822422031028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزهره جمعه عبد الحسن حامد28442822422031033

كلية الصيدلة/جامعة ميسان689.0098.43ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزهره حسن عبد السادة حميد28452822422031034

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزينب حيدر ناصر زبون28462822422031035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0069.43ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزينب عباس صالح ماذي28472822422031038

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان513.0073.29ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزينب كاظم عبد سمير28482822422031041

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزينب محمد بريج موزان28492822422031042

كلية العلوم/جامعة ميسان614.0087.71ثانوية المشكاة للبناتاحيائيسجى عالوي جبار خلف28502822422031047

كلية التربية/جامعة ميسان531.0075.86ثانوية المشكاة للبناتاحيائيسحر حامد جمعه صادق28512822422031048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71ثانوية المشكاة للبناتاحيائيغدير زيدان فرج سهم28522822422031053

كلية التربية/جامعة ميسان530.0075.71ثانوية المشكاة للبناتاحيائيفاطم مرتضى عبد الواحد جبر28532822422031055

كلية التربية/جامعة ميسان553.0079.00ثانوية المشكاة للبناتاحيائيفاطمة محمد جاسم عبد علي28542822422031060

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية المشكاة للبناتاحيائيكوثر جبار جاسم مرسول28552822422031063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية485.0069.29ثانوية المشكاة للبناتاحيائيكوثر قاسم وحيد هاشم28562822422031064

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية المشكاة للبناتاحيائينور الزهراء جاسم جلو رحيمه28572822422031067

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0070.57ثانوية المشكاة للبناتاحيائينور الهدى كريم نعمه حسن28582822422031071

كلية التربية/جامعة ميسان552.0078.86ثانوية المشكاة للبناتاحيائيهبه حسين جاسم محمد28592822422031076

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان623.0089.00ثانوية المشكاة للبناتاحيائيوسن حسن عبد الحسن جاسم28602822422031080

كلية العلوم/جامعة ميسان601.0085.86ثانوية المشكاة للبناتاحيائيوالء حيدر عبد الزهرة عبد الكريم28612822422031081

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71ثانوية المشكاة للبناتاحيائييقين علي مهدي كاظم28622822422031082

كلية العلوم/جامعة ميسان616.0088.00ثانوية العدل للبناتاحيائياديان علي مهاوي موزان28632822422032001

كلية الزراعة/جامعة ميسان420.0060.00ثانوية العدل للبناتاحيائياسراء علي سالم يونس28642822422032002

كلية العلوم/جامعة ميسان619.0088.43ثانوية العدل للبناتاحيائيامنه عباس وحيد خشن28652822422032004

كلية التربية/جامعة ميسان582.0083.14ثانوية العدل للبناتاحيائيايات رحيم داود لعيوس28662822422032007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14ثانوية العدل للبناتاحيائيبنين حسين جاسم جلوب28672822422032008

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية العدل للبناتاحيائيزهراء اسعد عبد الواحد عداي28682822422032015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل555.0079.29ثانوية العدل للبناتاحيائيزهراء سلمان جاسم داود28692822422032018

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية العدل للبناتاحيائيزهراء عباس عبد النبي صكبان28702822422032021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان522.0074.57ثانوية العدل للبناتاحيائيزهراء عدي حسن شعيب28712822422032022

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية العدل للبناتاحيائيزهراء عزيز ثويني زامل28722822422032023

كلية التمريض/جامعة ميسان682.0097.43ثانوية العدل للبناتاحيائيزينب الحوراء احمد اسماعيل محسن28732822422032030

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية660.0094.29ثانوية العدل للبناتاحيائيزينب عباس لوفه خزعل28742822422032033

كلية العلوم/جامعة ميسان634.0090.57ثانوية العدل للبناتاحيائيزينب نجم عبد موات28752822422032035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29ثانوية العدل للبناتاحيائيساجده كامل جلوب زغير28762822422032036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0069.43ثانوية العدل للبناتاحيائيعلياء بجاي كرم هللا مهوس28772822422032043

كلية التربية/جامعة ميسان564.0080.57ثانوية العدل للبناتاحيائيفاطمة الزهراء باسم ماهود حسين28782822422032045

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57ثانوية العدل للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد هللا هاشم28792822422032046

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية العدل للبناتاحيائيفاطمه جاسم حيدر مزعل28802822422032048

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14ثانوية العدل للبناتاحيائيفاطمه جاعد بدر كحيط28812822422032049
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29ثانوية العدل للبناتاحيائيفاطمه عبد الزهره خزعل عطوان28822822422032052

كلية التربية/جامعة ميسان529.0075.57ثانوية العدل للبناتاحيائيفاطمه عدي حسن شعيب28832822422032053

كلية التربية/جامعة ميسان533.0076.14ثانوية العدل للبناتاحيائيفاطمه محمد كاطع عبد28842822422032055

كلية العلوم/جامعة ميسان602.0086.00ثانوية العدل للبناتاحيائيمروه حسين علي حسين28852822422032058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان545.0077.86ثانوية العدل للبناتاحيائيمنى قاسم مروان جبار28862822422032062

كلية التمريض/جامعة ميسان673.0096.14ثانوية العدل للبناتاحيائينورس حبيب ظاهر راضي28872822422032066

كلية التمريض/جامعة ميسان675.0096.43ثانوية العدل للبناتاحيائيوجدان خالد حنون عبود28882822422032068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00ثانوية خولة للبناتاحيائيابتهال قاسم محيسن شندي28892822422033001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0068.71ثانوية خولة للبناتاحيائياية تحسين علي لفتة28902822422033004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0069.29ثانوية خولة للبناتاحيائيبنت الهدى علي فاضل عبد الحسن28912822422033008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية655.0093.57ثانوية خولة للبناتاحيائيبنين محمد حسن عبيد28922822422033010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان457.0065.29ثانوية خولة للبناتاحيائيتبارك غانم جبار خلف28932822422033014

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان652.0093.14ثانوية خولة للبناتاحيائيتبارك كريم غوري طرار28942822422033015

كلية الزراعة/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية خولة للبناتاحيائيدالل جبار ثجيل زغير28952822422033020

كلية العلوم/جامعة ميسان601.0085.86ثانوية خولة للبناتاحيائيرسل علي عبد الجبار عبد السيد28962822422033024

كلية التربية/جامعة ميسان568.0081.14ثانوية خولة للبناتاحيائيرقية مقدام جبار قاسم28972822422033026

كلية العلوم/جامعة ميسان594.0084.86ثانوية خولة للبناتاحيائيزهراء حيدر معال سيد28982822422033030

كلية العلوم/جامعة ميسان609.0087.00ثانوية خولة للبناتاحيائيزهراء دحام طعيمة مسير28992822422033031

كلية التربية/جامعة ميسان570.0081.43ثانوية خولة للبناتاحيائيزهراء شنيشل سعدون سالم29002822422033032

كلية التمريض/جامعة ميسان667.0095.29ثانوية خولة للبناتاحيائيزهراء عبد هللا عبد السادة عجوب29012822422033033

كلية العلوم/جامعة ميسان619.0088.43ثانوية خولة للبناتاحيائيزينب رحيم هادي رهيف29022822422033037

كلية العلوم/جامعة ميسان626.0089.43ثانوية خولة للبناتاحيائيسارة عناد محمد سدران29032822422033042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43ثانوية خولة للبناتاحيائيعذراء حسين عليوي عنكوش29042822422033045

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية522.0074.57ثانوية خولة للبناتاحيائيغدير كاظم زبيدي حريب29052822422033047

كلية العلوم/جامعة ميسان603.0086.14ثانوية خولة للبناتاحيائيغدير محمد جاسم نشمي29062822422033048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان553.0079.00ثانوية خولة للبناتاحيائيفاطمة ضياء جاسب احمد29072822422033053

كلية العلوم/جامعة بغداد647.0092.43ثانوية خولة للبناتاحيائيفاطمة كاطع جبار عبد هللا29082822422033057

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية خولة للبناتاحيائيمروة محمود بلبل احمد29092822422033064

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71ثانوية خولة للبناتاحيائيمريم قاسم جبار عباس29102822422033069

كلية العلوم/جامعة ميسان634.0090.57ثانوية خولة للبناتاحيائيمعصومة احمد جبار خلف29112822422033071

كلية العلوم/جامعة ميسان625.0089.29ثانوية خولة للبناتاحيائينبأ خلف شذر زنيد29122822422033076

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0070.14ثانوية خولة للبناتاحيائينبأ سعد عدنان كميت29132822422033077

كلية القانون/جامعة ميسان588.0084.00ثانوية خولة للبناتاحيائييقين بنوان محمد سدران29142822422033088

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86ثانوية خولة للبناتاحيائييقين موسى درويل جالي29152822422033090

كلية التربية/جامعة ميسان535.0076.43ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائياديان احمد بنيان جبر29162822422037001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان463.0066.14ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيام البنين مؤيد لعيبي مشجل29172822422037002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان544.0077.71ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيايمان هاشم شيال حسين29182822422037004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيايه هشام قاسم حميد29192822422037005

كلية القانون/جامعة ميسان585.0083.57ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيبنين كريم عناد صيهود29202822422037007

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية450.0064.29ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيتبارك جمعه حمود عبد29212822422037008

كلية التربية/جامعة ميسان567.0081.00ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيتبارك علي خالد شلتاغ29222822422037010

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيجنه رعد سعدون عبد الباقي29232822422037011

كلية التربية/جامعة ميسان566.0080.86ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيحنين ياسين عوده فرج29242822422037013
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كلية الزراعة/جامعة ميسان420.0060.00ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيحوراء سعد مانع سلمان29252822422037015

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيرغد محمد بالسم شغي29262822422037019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزهراء احمد جهاد محمد29272822422037021

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزهراء حسين جالب محيسن29282822422037022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0064.71ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزهراء سعيد مهاوي غانم29292822422037026

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزهراء عباس عدنان عبد هللا29302822422037027

كلية التربية/جامعة ميسان579.0082.71ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزهراء علي صالح كاطع29312822422037028

كلية التربية/جامعة ميسان582.0083.14ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزهراء كاظم محمد تولي29322822422037029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان515.0073.57ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزهراء ماجد حميد تولي29332822422037030

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0095.14ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزينب ستار موزان حسن29342822422037032

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزينب عدنان كاظم شبيب29352822422037034

كلية العلوم/جامعة ميسان608.0086.86ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزينب علي حسين علي29362822422037035

كلية العلوم/جامعة ميسان611.0087.29ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيشهد حمود تركي زهيان29372822422037037

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيشهد محمد لفته فليح29382822422037038

كلية العلوم/جامعة ميسان611.0087.29ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيغدير محمد كاظم جامل29392822422037043

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل569.0081.29ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيفاطمة جمعه جاسم محمد29402822422037045

كلية العلوم/جامعة ميسان650.0092.86ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيفاطمة خالد طرودي مري29412822422037047

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية440.0062.86ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيفاطمة سالم هاشم خلف29422822422037048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان517.0073.86ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيفاطمة عبد بدر لفته29432822422037050

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل567.0081.00ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيفاطمه جاسب عويد عذيب29442822422037052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيفاطمه جعفر غيالن فريح29452822422037054

كلية العلوم/جامعة ميسان600.0085.71ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيفاطمه دعير كريم عذيب29462822422037055

كلية القانون/جامعة ميسان584.0083.43ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيكوثر عباس مطشر شبيب29472822422037057

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز642.0091.71ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيمريم عدنان لعيبي حافظ29482822422037059

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0077.00ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيمنى شاكر عودة خليف29492822422037061

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائينرجس عامر جالل طرار29502822422037063

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية563.0080.43ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائينرجس علي جاسم بريدي29512822422037064

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية591.0084.43ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائينور الهدى عباس محمد بدر29522822422037066

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيهبه خالد عوده جرو29532822422037070

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيانتصار هادي محيبس زويد29542822422040003

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية460.0065.71ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيبنين داود سلمان عبد الرضا29552822422040007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان506.0072.29ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيبنين فاضل محمد عداي29562822422040009

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل558.0079.71ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيبنين كاظم شغيت مسعود29572822422040010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان458.0065.43ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيبنين هاشم هميم مظلوم29582822422040011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيخديجه جاسم جلوب جبر29592822422040016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزهراء حسن يوسف شنته29602822422040020

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم صاحب كعيد29612822422040021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط606.0086.57ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزهراء فاضل جاسم مشلوش29622822422040022

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم خليف29632822422040023

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزينب سعدون ثاني بدر29642822422040026

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى616.0088.00ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيسجى محسن سبهان جابر29652822422040027

كلية العلوم/جامعة واسط613.0087.57ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيسما حسام كريم محمد29662822422040028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيعبير قاسم سلمان كيالن29672822422040030
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيغفران محسن عبد هللا خضر29682822422040031

كلية الزراعة/جامعة ميسان421.0060.14ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيفاطمه رميض عبد كويطع29692822422040033

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيهدى خالد جاسم شنان29702822422040038

كلية العلوم/جامعة واسط653.0093.29ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيورود داود فيصل زهير29712822422040039

كلية التربية/جامعة ميسان542.0077.43ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيايمان فاضل كاظم قويطع29722822422043007

كلية العلوم/جامعة ميسان634.0090.57ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيبنين تحسين شيحان حجي29732822422043009

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيتبارك حسن علي حيدر29742822422043010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد491.0070.14ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيحوراء جاسم كاظم موسى29752822422043012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان502.0071.71ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيدموع عيدان لوتي كرك29762822422043014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان520.0074.29ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيرقية جبار جميل حميد29772822422043017

كلية العلوم/جامعة ميسان593.0084.71ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء احمد سعيد درباش29782822422043019

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0093.86ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء سعد جالب لعيبي29792822422043023

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء عباس فالح فرهود29802822422043025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان522.0074.57ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء عالوي رمضان حسن29812822422043026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان512.0073.14ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء ماجد حميد شريف29822822422043028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0069.86ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء محمد قاسم يوسف29832822422043029

كلية التربية/جامعة ميسان551.0078.71ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيزينب جاسب مفتن رهين29842822422043032

كلية الطب/جامعة ميسان700.00100.00ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيزينب حسن شلش حداد29852822422043033

كلية الزراعة/جامعة ميسان428.0061.14ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيزينب كاظم محيسن شليج29862822422043034

كلية العلوم/جامعة ميسان604.0086.29ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيسهى وسام رسام حسان29872822422043038

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط508.0072.57ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيغدير حسن مدهوش اسماعيل29882822422043042

كلية العلوم/جامعة واسط612.0087.43ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيغدير كاظم عبد السادة دخيل29892822422043043

كلية العلوم/جامعة ميسان613.0087.57ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيغفران شايع حسب محمد29902822422043044

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيفاطمه جبار رحيمه خنياب29912822422043045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان461.0065.86ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم خماس29922822422043050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان494.0070.57ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيكوثر غانم عريم زغير29932822422043052

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0073.00ثانوية المؤمنات للبناتاحيائينور الهدى علي حسين عليوي29942822422043060

كلية العلوم/جامعة ميسان608.0086.86ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيهدى كاظم عبد هللا صباح29952822422043063

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيوداد مزهر رهن زغير29962822422043064

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية الطيبات للبناتاحيائيافراح سالم خماط يوسف29972822422045004

كلية التربية/جامعة ميسان551.0078.71ثانوية الطيبات للبناتاحيائيايات جادم جاسم جريد29982822422045010

كلية التمريض/جامعة ميسان671.0095.86ثانوية الطيبات للبناتاحيائيايات علي فالح محمد29992822422045014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية641.0091.57ثانوية الطيبات للبناتاحيائيبتول رحيمه دعيم عصواد30002822422045018

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14ثانوية الطيبات للبناتاحيائيحوراء سلمان ذياب شنبول30012822422045025

كلية التمريض/جامعة ميسان664.0094.86ثانوية الطيبات للبناتاحيائيخديجه المي شليبان ضاري30022822422045027

كلية التمريض/جامعة ميسان667.0095.29ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء حسين علي جبر30032822422045035

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء حسين غويري خلف30042822422045036

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء سالم زونه ضليع30052822422045040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان584.0083.43ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء علي جاسم محمد30062822422045042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزهراء عواد عبد عثمان30072822422045043

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزينب حكيم خضر نعمه30082822422045045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0068.43ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزينب محمد حلو حنش30092822422045047

كلية التربية/جامعة ميسان548.0078.29ثانوية الطيبات للبناتاحيائيساره حكيم عامر شاطي30102822422045048
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية الطيبات للبناتاحيائيساره كاظم ثابت ازغير30112822422045049

كلية العلوم/جامعة ميسان653.0093.29ثانوية الطيبات للبناتاحيائيشروق كمال عيسى حسين30122822422045055

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان524.0074.86ثانوية الطيبات للبناتاحيائيغفران مهدي صالح شولي30132822422045060

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71ثانوية الطيبات للبناتاحيائيفائزه عبد المحسن سعدون حسين30142822422045061

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة618.0088.29ثانوية الطيبات للبناتاحيائيفاطمه عالء حيدر مربط30152822422045063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43ثانوية الطيبات للبناتاحيائيفاطمه كاظم غاجي خويف30162822422045064

كلية التربية/جامعة ميسان566.0080.86ثانوية الطيبات للبناتاحيائيفاطمه كامل كاطع غنتاب30172822422045065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية الطيبات للبناتاحيائيفاطمه نصير عبد الزهره رمضان30182822422045069

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29ثانوية الطيبات للبناتاحيائيمريم حيدر كيطان بدن30192822422045074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان489.0069.86ثانوية الطيبات للبناتاحيائيمريم عادل شنشول فرحان30202822422045075

كلية التمريض/جامعة ميسان668.0095.43ثانوية الطيبات للبناتاحيائيهبه قاسم فليفل خرموش30212822422045088

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان587.0083.86ثانوية الطيبات للبناتاحيائييقين فالح غويري خلف30222822422045092

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية659.0094.14ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيام البنين مشرق رحيم مزعل30232822424001004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيرانيا عبد الحسين طعيمه غضيب30242822424001010

كلية العلوم/جامعة ميسان604.0086.29ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه جميل حميد حويس30252822424001012

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان589.0084.14ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه عباس صبري ناصر30262822424001013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن خنيفس سعيد30272822424001018

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حمود سدخان حافظ30282822424001019

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان506.0072.29ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم احمد عبد الحسين خلف30292822424001030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية577.0082.43ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيمالك مكي بريج فالح30302822424001031

كلية الزراعة/جامعة ميسان432.0061.71ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيهبةهللا حسن علي مزعل30312822424001038

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية537.0076.71ثانوية الهاشمي النموذجية االهلية للبناتاحيائيسلسبيل محمد جاسم محمد30322822424002005

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57ثانوية الهاشمي النموذجية االهلية للبناتاحيائيشكران احمد ابو علي حسن30332822424002006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0082.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيبراء احمد محمد عطيه30342822424003005

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيجمانه جواد كاظم راضي30352822424003007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيحوراء صبيح كنيج جبر30362822424003008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية479.0068.43ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيسارة حسن جبر صابط30372822424003013

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن مهدي غليم30382822424003015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيمساجد رحيم نعمه سابط30392822424003017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء575.0082.14ثانوية المشكاة االهلية للبناتاحيائيامنه ستار جبار غلوم30402822424004001

كلية القانون/جامعة ميسان590.0084.29ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيابرار علي عبدالرزاق محمد30412822424005001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائياثمار فيصل جبر علي30422822424005002

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيامنه نزار عودة موسى30432822424005003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء علي جاسم محمد30442822424005005

كلية التربية/جامعة ميسان543.0077.57ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب صباح حسن مطشر30452822424005006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب محمد خيون الزم30462822424005007

كلية التربية/جامعة ميسان547.0078.14ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيغفران عريف رحمه علي30472822424005010

كلية العلوم/جامعة ميسان593.0084.71ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائينور مهدي طعيمه عليج30482822424005015

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0086.43ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائينورالزهراء ماجد محسن راضي30492822424005016

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية587.0083.86ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائييقين مالك حميد طاهر30502822424005019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية450.0064.29ثانوية عمار شذر االهلية للبناتاحيائيايمان وهيب طعمه رسن30512822424006001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية450.0064.29ثانوية عمار شذر االهلية للبناتاحيائيحنين خضر عبد الحسن لعيبي30522822424006003

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيالزهراء مثنى ليث حاتم30532822426001003
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية444.0063.43ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيايمان عبيد حسين جبر30542822426001004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيايه عامر ابراهيم عبدالكريم30552822426001005

كلية العلوم/جامعة ميسان598.0085.43ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيتبارك سعد جبار عذب30562822426001007

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية539.0077.00ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيتبارك عقيل عبودي خلف30572822426001008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية520.0074.29ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء حامد حسن غصن30582822426001018

كلية العلوم/جامعة ميسان626.0089.43ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء عماد فالح خريبط30592822426001021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزينب عبدالرحمن عبود سمار30602822426001024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0069.71ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيسارة رياض كاظم موازي30612822426001030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيسجى محمد صبيح سعيد30622822426001031

كلية العلوم/جامعة ميسان624.0089.14ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيسحر حميد علوان مطلق30632822426001032

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية521.0074.43ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيصفا صادق هاشم عشاو30642822426001036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0069.86ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيضحى سليم لفتة شغي30652822426001037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان507.0072.43ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيعذراء لعيبي رسن كاظم30662822426001039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيغدير عيدان محمد رسن30672822426001040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمة محمد سعدون فلحي30682822426001044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفرح علي مطر دبيس30692822426001048

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيمالك ربيع دينار حسون30702822426001051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية450.0064.29ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيمنتهى حمود سالم مطشر30712822426001053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائينرجس سلمان نعيمه ساجت30722822426001055

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0070.57ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائييقين طالب حلو جري30732822426001059

كلية الصيدلة/جامعة ميسان694.0099.14ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيبنين علي خالد ضيدان30742822427002002

كلية التربية/جامعة ميسان567.0081.00ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيرمله سالم جاسب صباح30752822427002004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية639.0091.29ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيزمن ثامر سند ضيدان30762822427002005

كلية العلوم/جامعة ميسان594.0084.86ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيكوثر سالم كركان مطلك30772822427002007

كلية العلوم/جامعة ميسان620.0088.57ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيكوثر عطيه عبد الحسين فليح30782822427002008

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيمنتهى كاظم هاشم حسين30792822427002010

كلية التربية/جامعة ميسان560.0080.00ثانوية الشهيد باسم المختلطةاحيائياسيا جواد مغامس وادي30802822427003001

كلية الزراعة/جامعة ميسان460.0065.71ثانوية الشهيد باسم المختلطةاحيائيفاطمة رحيم عجيل مفتن30812822427003003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة589.0084.14ثانوية الشهيد باسم المختلطةاحيائيفاطمه خالد عبد لفته30822822427003004

كلية القانون/جامعة ميسان588.0084.00ثانوية الشهيد باسم المختلطةاحيائيفاطمه عباس جابر هاشم30832822427003005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.0091.86ثانوية الشهيد باسم المختلطةاحيائيهدى صدام حسين جاسم30842822427003006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية النصر المختلطةاحيائيبشرى ماجد حميد راضي30852822427004001

كلية التربية/جامعة ميسان545.0077.86ثانوية النصر المختلطةاحيائيخديجه حيدر زوير عباس30862822427004002

كلية التربية/جامعة ميسان558.0079.71ثانوية النصر المختلطةاحيائيدعاء جاسم محمد حاجم30872822427004003

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية النصر المختلطةاحيائيغدير محمد وحيلي حمد30882822427004005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0069.86ثانوية النصر المختلطةاحيائيغفران محمد محسن سعيد30892822427004006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57ثانوية النصر المختلطةاحيائيفاطمه كاطع سبهان معجل30902822427004008

كلية التربية/جامعة ميسان579.0082.71ثانوية الصفا المختلطةاحيائيزهراء صالح قاسم محمد30912822427005001

كلية التربية/جامعة ميسان548.0078.29ثانوية الصفا المختلطةاحيائيزينب رياض مجيد شملكي30922822427005003

كلية التربية/جامعة ميسان534.0076.29ثانوية الصفا المختلطةاحيائيسمره دلشاد حلمي حسين30932822427005004

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43ثانوية الصفا المختلطةاحيائيفاطمه علي جباره صبر30942822427005007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان640.0091.43ثانوية الصفا المختلطةاحيائيمريم علي فرج عبود30952822427005009

كلية العلوم/جامعة ميسان634.0090.57ثانوية الصفا المختلطةاحيائينبا حنون حسين جبر30962822427005010
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كلية التمريض/جامعة ميسان677.0096.71ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةاحيائياالء سعدون نعمه كاطع30972822427008001

كلية التمريض/جامعة ميسان671.0095.86ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةاحيائيمريم حسين جبار شندي30982822427008008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان497.0071.00ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةاحيائيليلى حسين عبد الزهره رشك30992822427012004

كلية العلوم/جامعة ميسان626.0089.43ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةاحيائينورس سعيد سالم هاشم31002822427012008

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةاحيائيهدية عبد الحسين عبادي محيسن31012822427012010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان500.0071.43الخارجياتاحيائيامنة شاكر محمود عزيز31022822428050010

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29الخارجياتاحيائيانس علي عبدهللا خضير31032822428050015

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز644.0092.00الخارجياتاحيائيانعام هالل فلحي حمد31042822428050016

كلية الزراعة/جامعة ميسان441.0063.00الخارجياتاحيائياية خلف مزيون علوان31052822428050022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان518.0074.00الخارجياتاحيائيايه ستار مزعل عبد31062822428050025

كلية العلوم/جامعة ميسان637.0091.00الخارجياتاحيائيبيداء عادل جمعة زامل31072822428050030

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86الخارجياتاحيائيرسل الهدى سعدون جبار سلمان31082822428050044

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86الخارجياتاحيائيزهراء جبار مظلوم هوري31092822428050049

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان665.0095.00الخارجياتاحيائيزهراء كريم نعيم عوض31102822428050056

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية393.0056.14الخارجياتاحيائيزينب عادل لفته حافظ31112822428050064

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية660.0094.29الخارجياتاحيائيزينب نعيم حميد ولي31122822428050072

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان597.0085.29الخارجياتاحيائيساره حنون عالوي زبون31132822428050079

كلية التربية/جامعة ميسان587.0083.86الخارجياتاحيائيشهد محمد نعيم حسوني31142822428050090

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية450.0064.29الخارجياتاحيائيضحى بشير صفر غلوم31152822428050098

كلية التربية/جامعة ميسان560.0080.00الخارجياتاحيائيفاطمة باقر عبدعلي طاهر31162822428050108

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية537.0076.71الخارجياتاحيائيفاطمة حكيم رحمه جاسم31172822428050113

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0089.14الخارجياتاحيائيفاطمة علي رسن وني31182822428050116

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0069.14الخارجياتاحيائيفاطمة علي مهلهل الزم31192822428050118

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية541.0077.29الخارجياتاحيائيكوثر علي جبار رحيمة31202822428050123

كلية التمريض/جامعة ميسان667.0095.29الخارجياتاحيائيمريم بشير قاسم مسلم31212822428050127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية453.0064.71الخارجياتاحيائيمعصومة علي جواد طابور31222822428050135

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان630.0090.00الخارجياتاحيائينرجس صباح ذهب حميدي31232822428050149

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57الخارجياتاحيائيهدى جاسم محمد عرب31242822428050171

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29الخارجياتاحيائيهديل عبدالرضا جبارة طفيح31252822428050174

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية الثورة للبنينتطبيقيابا الحسن جبار كاظم مسلم31262822511001001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط451.0064.43اعدادية الثورة للبنينتطبيقيابو ذر امجد راضي غضيب31272822511001004

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد طالب خميس جبر31282822511001010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان614.0087.71اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد علي عبد كباشي31292822511001012

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل482.0068.86اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد علي موله مناتي31302822511001013

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى472.0067.43اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد محمد راضي كاظم31312822511001015

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد يحيى هاشم عوض31322822511001016

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية576.0082.29اعدادية الثورة للبنينتطبيقياسماعيل علي جعفر عويجل31332822511001017

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان671.0095.86اعدادية الثورة للبنينتطبيقيبشار نزار حيدر نوشي31342822511001020

كلية العلوم/جامعة واسط513.0073.29اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين اطعيمه جبر خلف31352822511001033

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية523.0074.71اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين سلمان عبد الزهره سعد31362822511001035

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط606.0086.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين عدنان عبد فهيد31372822511001038

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية614.0087.71اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين علي عبد محي31382822511001041

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار659.0094.14اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين علي ليلو صدام31392822511001044
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قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية635.0090.71اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين قاسم محمد حسين31402822511001047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين كريم كاطع سلمان31412822511001048

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين محسن كطافه حريب31422822511001049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين وصفي محمد احمد31432822511001051

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية436.0062.29اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحمزه قاسم محمد غافل31442822511001052

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية651.0093.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحيدر مناف فالح عبد الحسن31452822511001057

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى552.0078.86اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحيدر هادي عبود دعير31462822511001058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان532.0076.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحيدر هاشم مجيد غضبان31472822511001059

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان625.0089.29اعدادية الثورة للبنينتطبيقيرضا عوف رحيم كاظم31482822511001063

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسامر محمد مالك سليم31492822511001065

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية635.0090.71اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسجاد زياد كاووش وهيم31502822511001068

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعباس حيدر عبد الكريم كاظم31512822511001078

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعباس رحيم مهدي طعمه31522822511001079

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية534.0076.29اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعباس صفاء عبد اللطيف زهراو31532822511001080

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان607.0086.71اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعبد هللا عالء سالم مغزل31542822511001085

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك648.0092.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي خضير عباس حنون31552822511001097

كلية الزراعة/جامعة ديالى428.0061.14اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي رحيم قاسم عرار31562822511001098

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان629.0089.86اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم رمضان مسعود31572822511001103

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان625.0089.29اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي عبد هللا جبار عبد هللا31582822511001104

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان633.0090.43اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي كاظم حسين شاطي31592822511001107

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان633.0090.43اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي محمد علي محمد31602822511001111

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى531.0075.86اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي مزهر محسن جاسم31612822511001113

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0085.14اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي ناصر موهي وريوش31622822511001115

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية الثورة للبنينتطبيقيغيث سيف الدين وحيد حسين31632822511001120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر429.0061.29اعدادية الثورة للبنينتطبيقيفاضل مصطفى لطيف عبد علي31642822511001121

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية الثورة للبنينتطبيقيكرار جميل مزهر علي31652822511001125

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0070.29اعدادية الثورة للبنينتطبيقيكرار حسن خلف حميدي31662822511001126

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية الثورة للبنينتطبيقيكرار حيدر حكيم طعمه31672822511001127

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية522.0074.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيكرار حيدر زغير صبر31682822511001128

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان615.0087.86اعدادية الثورة للبنينتطبيقيكرار صبيح حسين شاطي31692822511001129

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية484.0069.14اعدادية الثورة للبنينتطبيقيكرار علي جاسم جودان31702822511001131

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان690.0098.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمؤمل حسين محسن فارس31712822511001133

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمجتبى ستار قاسم هاشم31722822511001141

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية500.0071.43اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمجتبى سعد جابر جاسم31732822511001142

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى485.0069.29اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد باقر علي هاشم الزم31742822511001145

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية544.0077.71اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد تقي عبد الحسين خلف وادي31752822511001147

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد جبار حسين حيدر31762822511001149

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان679.0097.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد حمود سهر محسن31772822511001151

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد رائد رحيم الزم31782822511001152

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد عباس جبار علوخ31792822511001156

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط562.0080.29اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد علي فاخر بالسم31802822511001157

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية536.0076.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد علي محمد علي31812822511001158

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان669.0095.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد محسن علي جالب31822822511001164
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط564.0080.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمراد علي حسين عبد الساده31832822511001167

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط556.0079.43اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمرتضى حسن جاسم جابر31842822511001168

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان663.0094.71اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمرتضى محمد قاسم حسن31852822511001170

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى حسين محمد غليم31862822511001173

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك653.0093.29اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى حيدر صبري رشك31872822511001174

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية537.0076.71اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى خضير عبد العباس حسان31882822511001175

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى سعد فلحي حسين31892822511001177

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى سالم محمد احمد31902822511001178

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى قاسم محمد حسن31912822511001179

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار658.0094.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى كريم مجيد سلمان31922822511001182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0063.29اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى محسن احمد حسن31932822511001184

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية600.0085.71اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى محمد خالف سلمان31942822511001185

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت601.0085.86اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى محمد سعدون الوس31952822511001186

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمقتدى علي جوهر عبد الحسن31962822511001192

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية515.0073.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمقتدى فارس عبد النبي صيني31972822511001193

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية627.0089.57اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمقتدى فرج عوده حسن31982822511001194

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان633.0090.43اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمنتظر باسم علي حسين31992822511001196

كلية العلوم/جامعة الكوفة556.0079.43اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمنتظر علي جبار محمد32002822511001198

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمنتظر نصير محسن مزعل32012822511001203

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية598.0085.43اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمنذر كطان عفلوك لجالج32022822511001204

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط565.0080.71اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمهدي كاظم ابراهيم حسين32032822511001207

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية477.0068.14اعدادية الثورة للبنينتطبيقينذير رياض كريم راسم32042822511001210

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86اعدادية الثورة للبنينتطبيقينور هللا سالم مجدي حسين32052822511001211

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية المرتضى للبنينتطبيقياحمد بشير عيدان جار هللا32062822511002002

كلية العلوم/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية المرتضى للبنينتطبيقياحمد عادل يوسف حمودي32072822511002005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط602.0086.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقياسد هللا صبيح شاكر حنش32082822511002006

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة622.0088.86اعدادية المرتضى للبنينتطبيقياسماعيل ابراهيم جاسم حسين32092822511002007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيالمنتظر محمد بدر اسماعيل32102822511002008

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط635.0090.71اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيالمنتقى حسن فليح حسين32112822511002009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط577.0082.43اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيجهاد هيثم محسن جباره32122822511002015

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسن عبد خضير شنيشل32132822511002018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0068.86اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسن مطر جاسم كشكول32142822511002019

كلية التربية/جامعة ميسان569.0081.29اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسنين كريم عبد اسماعيل32152822511002022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان612.0087.43اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسنين كريم عبد الحسن عبد هللا32162822511002023

كلية االعالم/جامعة ذي قار468.0066.86اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسين شاكر سابط جبر32172822511002026

كلية العلوم/جامعة القادسية506.0072.29اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسين عباس هاشم سلمان32182822511002027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط449.0064.14اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحيدر علي ابراهيم مهدي32192822511002031

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحيدر وليد كاظم محمد32202822511002032

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيخيون عبد الرزاق خيون فياض32212822511002033

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيرضا كريم عبد الحسن عبد هللا32222822511002035

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيزيد ياسين جابر حميد32232822511002036

كلية العلوم/جامعة ديالى449.0064.14اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيزين العابدين حسن وادي سريح32242822511002037

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء482.0068.86اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيسجاد مجيد عيسى جابر32252822511002040
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قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط599.0085.57اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيصادق فاضل حردان العيبي32262822511002043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان538.0076.86اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعباس عالوي عبد الحسن جبر32272822511002044

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية494.0070.57اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعباس كاظم يونس جالل32282822511002047

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية476.0068.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعباس مجيد حميد راضي32292822511002048

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار659.0094.14اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعبد هللا حامد جمعة عبد الحسن32302822511002049

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان607.0086.71اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعالء سعدون صالح مطر32312822511002051

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان625.0089.29اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي مهند حسين مناتي32322822511002063

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيكرار حسين جاسم علي32332822511002065

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمجتبى اسماعيل قنبل بدو32342822511002071

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان605.0086.43اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمجتبى عباس نشيمي عالوي32352822511002074

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمجتبى عبد هللا موسى عبد هللا32362822511002075

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد الصادق مصطفى كامل عاتي32372822511002076

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد جمال ناصر مناتي32382822511002078

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد سعد حسب سعد32392822511002081

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان620.0088.57اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد عودة هاني عبود32402822511002083

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد يعقوب هاشم محيسن32412822511002085

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية505.0072.14اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمرتضى عباس عبد السادة عريبي32422822511002086

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان643.0091.86اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمقتدى محمد اعويطر سويلم32432822511002095

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية580.0082.86ثانوية السالم للبنينتطبيقيابرار فضل طارش سعود32442822511004001

كلية العلوم/جامعة واسط527.0075.29ثانوية السالم للبنينتطبيقياحمد ريحان عبد الحسين حسان32452822511004003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية557.0079.57ثانوية السالم للبنينتطبيقيحسن خلف حاجم خزعل32462822511004006

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل510.0072.86ثانوية السالم للبنينتطبيقيحسن صابر حسين مهنا32472822511004007

كلية العلوم/جامعة ذي قار528.0075.43ثانوية السالم للبنينتطبيقيحسين خلف حاجم خزعل32482822511004009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية السالم للبنينتطبيقيحسين عبد الرسول عبد الحسن لفته32492822511004010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0069.57ثانوية السالم للبنينتطبيقيحسين موسى سرحان صكر32502822511004012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية563.0080.43ثانوية السالم للبنينتطبيقيحيدر رحيم عزيز حاتم32512822511004014

كلية العلوم/جامعة ذي قار616.0088.00ثانوية السالم للبنينتطبيقيرضا عباس دواي منصور32522822511004017

كلية العلوم/جامعة واسط512.0073.14ثانوية السالم للبنينتطبيقيشهاب احمد غافل جبير32532822511004020

كلية العلوم/جامعة بابل499.0071.29ثانوية السالم للبنينتطبيقيطه ياسين حسين شليج32542822511004022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة573.0081.86ثانوية السالم للبنينتطبيقيعباس رحيم عزيز حاتم32552822511004023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان521.0074.43ثانوية السالم للبنينتطبيقيعباس علي عاتي جبار32562822511004024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان634.0090.57ثانوية السالم للبنينتطبيقيعباس كامل غيبه محمد32572822511004025

كلية العلوم/جامعة بابل497.0071.00ثانوية السالم للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم مسير32582822511004029

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية479.0068.43ثانوية السالم للبنينتطبيقيعلي خالد جلوب حسين32592822511004030

كلية العلوم/جامعة بابل505.0072.14ثانوية السالم للبنينتطبيقيعلي قاسم سالم دشش32602822511004034

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57ثانوية السالم للبنينتطبيقيعلي محمد فاخر عبود32612822511004037

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار560.0080.00ثانوية السالم للبنينتطبيقيكرار غضبان ارهيف طخيخ32622822511004039

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة681.0097.29ثانوية السالم للبنينتطبيقيمحمد قاسم سالم دشش32632822511004042

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0074.14ثانوية السالم للبنينتطبيقيمرتضى كريم حميدي صالح32642822511004043

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط578.0082.57ثانوية السالم للبنينتطبيقيمسلم فاخر كاطع فرج32652822511004045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية552.0078.86ثانوية السالم للبنينتطبيقيمنتظر صامد صبار عبد الحسن32662822511004048

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية السالم للبنينتطبيقيمنتظر عبد الباري عباس فرج32672822511004049

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية العمارة للبنينتطبيقيابو الحسن حسن صدام فلحي32682822511005003
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قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0097.86اعدادية العمارة للبنينتطبيقيابو الحسن عبد الرضا عاشور حاتم32692822511005004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية467.0066.71اعدادية العمارة للبنينتطبيقيابو الحسن عمار مجيد جياد32702822511005005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية531.0075.86اعدادية العمارة للبنينتطبيقيابو الحسن قاسم محسن خفي32712822511005006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0063.57اعدادية العمارة للبنينتطبيقياحمد تحسين علي حسين32722822511005011

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية العمارة للبنينتطبيقياحمد محمد جياد عطيوي32732822511005020

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0069.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقياحمد محمد عبد الباقر مطشر32742822511005021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان511.0073.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقياحمد هاشم مانع داخل32752822511005022

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيالحسين عالء عبد الحسين ثابت32762822511005024

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيجعفر محمد علوان شذر32772822511005028

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان669.0095.57اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسن حيدر محمد عباس32782822511005030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسن عبد الحسين مكلف علي32792822511005031

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط585.0083.57اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسن مصطفى طعمه جوده32802822511005034

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان661.0094.43اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسنين ناصر زهراو مطشر32812822511005035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0066.29اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين احمد جاسم حسن32822822511005036

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار666.0095.14اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين احمد جاسم ناصر32832822511005037

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين جبار حسين سويلم32842822511005038

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان621.0088.71اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين حيدر محمد عباس32852822511005040

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين شياع جمعه صادق32862822511005041

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين عادل رحيم عبد الرضا32872822511005042

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان635.0090.71اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين علي دعير عبد الكريم32882822511005043

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط566.0080.86اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين علي محمد شمخي32892822511005044

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك649.0092.71اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين مروان جثير مولى32902822511005045

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك651.0093.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين مناف محمد حسين32912822511005046

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان679.0097.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحيدر عبد الكريم عبد الصاحب مرزوق32922822511005049

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية551.0078.71اعدادية العمارة للبنينتطبيقيزين العابدين رعد محسن خلف32932822511005053

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيسجاد حسن عباس جالي32942822511005054

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان610.0087.14اعدادية العمارة للبنينتطبيقيسجاد علي محمد شمخي32952822511005057

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار561.0080.14اعدادية العمارة للبنينتطبيقيسجاد ناصر حساني مشحوت32962822511005058

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان613.0087.57اعدادية العمارة للبنينتطبيقيصادق جعفر فاضل صادج32972822511005061

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية517.0073.86اعدادية العمارة للبنينتطبيقيصادق عباس اهتيف موسى32982822511005062

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان624.0089.14اعدادية العمارة للبنينتطبيقيطه حسين طه حسين32992822511005063

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعباس تحسين علي فاخر33002822511005064

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية489.0069.86اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي احسان علي عوده33012822511005068

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0066.43اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي امجد حامد جاسب33022822511005071

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان622.0088.86اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي حسن عبد الحسين عبد الرضا33032822511005072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0064.71اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي حسين جبار الزم33042822511005074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي حميد عيسى جابر33052822511005078

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان640.0091.43اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي ستار جبار كطافه33062822511005081

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان645.0092.14اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي صباح نوري فهيد33072822511005083

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان672.0096.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي صالح مهدي راضي33082822511005084

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية541.0077.29اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي محسن مشتت خلف33092822511005086

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية512.0073.14اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي محمد طاهر عبد العباس33102822511005087

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان622.0088.86اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي هيثم كاظم محمود33112822511005088
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان504.0072.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي وليد كاطع ارحيمه33122822511005089

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية543.0077.57اعدادية العمارة للبنينتطبيقيكاظم جادر سيد حسن33132822511005093

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43اعدادية العمارة للبنينتطبيقيكاظم علي كاظم علي33142822511005094

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط546.0078.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيكرار محمد عبود موسى33152822511005099

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد الصدر احسان طاهر حمادي33162822511005103

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد امجد حامد جاسب33172822511005104

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان692.0098.86اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد باقر احمد جبر شيال33182822511005106

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد باقر جبار ياسر حبيتر33192822511005107

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك528.0075.43اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد تحسين علي حسين33202822511005108

كلية العلوم/جامعة سومر494.0070.57اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد حسين مشجل حتاجه33212822511005112

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان619.0088.43اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد صادق احمد سيد خفي33222822511005114

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط601.0085.86اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد صادق عدنان سلمان قاسم33232822511005116

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان623.0089.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد صافي شريف كاظم33242822511005117

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية504.0072.00اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد عبد الجليل رحيم شنيور33252822511005122

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين577.0082.43اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد علي كامل جاسم33262822511005123

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمرتضى رياض محمد خلف33272822511005125

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.0089.29اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمرتضى مراد مطر حسين33282822511005130

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمرتضى مهدي عوده محمد33292822511005131

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية536.0076.57اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمصطفى محمد شنيشل رشك33302822511005138

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل506.0072.29اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمصطفى وسام فايز هاشم33312822511005139

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمقتدى احمد ياسين بيجان33322822511005140

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمقتدى محمد عبد هللا كاطع33332822511005141

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء452.0064.57اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمقتدى ميثم عبد المحسن جبار33342822511005142

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمنتظر رحيم خضير عبود33352822511005145

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان666.0095.14اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمنتظر محمد عبد الرضا حسن33362822511005147

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان684.0097.71اعدادية العمارة للبنينتطبيقيهاشم جاسم هاشم جاسم33372822511005152

كلية العلوم/جامعة القادسية549.0078.43اعدادية العمارة للبنينتطبيقييحيى هادي صالح منخي33382822511005153

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية العمارة للبنينتطبيقييوسف اسعد ياسين عبد الرزاق33392822511005155

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيابراهيم حمد ازعيبل رضيو33402822511006001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيحسين طالب مطشر مزيد33412822511006006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0069.86ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيحسين محمد راضي محيسن33422822511006008

كلية العلوم/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيحيدر فاخر بداي فنجان33432822511006011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية598.0085.43ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيرسول طالب جويد خليفه33442822511006012

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان673.0096.14ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيرضا حميد علوان سبتي33452822511006013

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية629.0089.86ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيعباس رسن صبر حمدان33462822511006017

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان628.0089.71ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيعلي حسين كاطع علوش33472822511006022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيعلي عقيل ابراهيم اسماعيل33482822511006025

كلية الزراعة/جامعة ميسان472.0067.43ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيمحمد عمار عيسى جباره33492822511006035

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0069.14ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيمصطفى احمد حسين انبيت33502822511006038

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية534.0076.29ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيمصطفى مزهر كريم اسماعيل33512822511006039

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط546.0078.00ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيمقتدى عباس كريم اسماعيل33522822511006042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيمنتظر عنيد خميس محمد33532822511006043

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد522.0074.57ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيموسى سالم ازغير جميغ33542822511006044
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيابراهيم محسن مهدي حمادي33552822511007001

كلية العلوم/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيباقر فالح حميد طعمه33562822511007005

كلية العلوم/جامعة بابل539.0077.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسن محمد خالد كاطع33572822511007008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين كريم سعيد ثويني33582822511007012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان625.0089.29اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين محمد جاسم حسين33592822511007013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط501.0071.57اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحيدر ماجد حميد غميس33602822511007019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيسجاد بالل صابر عبد33612822511007020

كلية العلوم/جامعة القادسية471.0067.29اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيضرغام كاظم محمد زايد33622822511007022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان627.0089.57اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي ابراهيم حسن سعيد33632822511007028

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان668.0095.43اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي باسم زويد خلف33642822511007029

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية576.0082.29اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي صالح عبد الرحيم علي33652822511007035

كلية العلوم/جامعة القادسية525.0075.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي كامل موسى جابر33662822511007038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي محمد عذافه طعمه33672822511007040

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيكرار نعيم مشول شامخ33682822511007042

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية511.0073.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد باقر عالء داود زبين33692822511007044

كلية العلوم/جامعة واسط515.0073.57اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد سالم جبار جليهم33702822511007048

كلية العلوم/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد طالب جمعه زغير33712822511007049

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط590.0084.29اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمرتضى باسم ابراهيم مالح33722822511007051

كلية الزراعة/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمصطفى رشدي عبد علي رشيد33732822511007053

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمقتدى الصدر علي دواي الزم33742822511007056

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء571.0081.57اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمقتدى ستار جبار عزيز33752822511007059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان539.0077.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمقتدى علي حسين رهيف33762822511007061

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية561.0080.14اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمقتدى علي رسن فرج33772822511007062

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة633.0090.43اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمنتظر علي حميد رحيم33782822511007064

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمهدي سعيد جبار شغيت33792822511007066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيوائل سعدون رسن زوري33802822511007068

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان644.0092.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيابالفضل عمار نجم عبد هللا33812822511008001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة592.0084.57اعدادية االندلس للبنينتطبيقيابراهيم شامخ سعدون كزبر33822822511008002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر440.0062.86اعدادية االندلس للبنينتطبيقياحمد جمعه كاظم جاسم33832822511008006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية االندلس للبنينتطبيقياحمد حسن علوان رضا33842822511008008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط560.0080.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقياحمد محمد سعدون شبيب33852822511008012

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان615.0087.86اعدادية االندلس للبنينتطبيقياحمد مصطفى صبيح عواد33862822511008013

كلية العلوم/جامعة ميسان598.0085.43اعدادية االندلس للبنينتطبيقياحمد نصير ابراهيم فرحان33872822511008014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية االندلس للبنينتطبيقيادم ماجد مجبل طارش33882822511008015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية515.0073.57اعدادية االندلس للبنينتطبيقيالحر عباس جبار جاسم33892822511008016

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان623.0089.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيالعباس محمد سالم جاسم33902822511008017

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية543.0077.57اعدادية االندلس للبنينتطبيقيانمار علي جعفر أوهيم33912822511008019

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين636.0090.86اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسنين صالح حربي خضير33922822511008026

كلية الزراعة/جامعة ميسان464.0066.29اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسين احمد موسى زاير33932822511008027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسين عبد الستار جبار مظلوم33942822511008031

كلية االعالم/جامعة ذي قار426.0060.86اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسين علي سعدون عبد الجليل33952822511008032

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط580.0082.86اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسين علي عبيد ياسر33962822511008033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسين محمد زاهر شندي33972822511008037
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قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار602.0086.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسين مصطفى عبد الواحد حمد33982822511008039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسين مناف علي هادي33992822511008040

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط582.0083.14اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسين نزار خزعل كريم34002822511008041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0063.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيذو الفقار باسم تركي زعيطر34012822511008044

كلية العلوم/جامعة ميسان602.0086.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيرسول محسن بدر مدهوش34022822511008047

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية544.0077.71اعدادية االندلس للبنينتطبيقيزين العابدين عالء جاسم محمد34032822511008048

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط595.0085.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيسجاد جمعه ثجيل عيسى34042822511008049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية االندلس للبنينتطبيقيسجاد عبد الرضا جليب اكريم34052822511008051

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة634.0090.57اعدادية االندلس للبنينتطبيقيسعد حسن بالل محمد34062822511008052

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك525.0075.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيسيف الدين حسن صالح جعفر34072822511008053

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان666.0095.14اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعباس قاسم بهلول حزام34082822511008058

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان627.0089.57اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي احمد حسن محسن34092822511008063

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية543.0077.57اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي الكرار حيدر زعاطي عبادي34102822511008064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي الكرار ضياء جاسم حسين34112822511008065

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي حافظ هاشم زامل34122822511008067

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي حسين غريب جاسم34132822511008068

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة635.0090.71اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي زهير كاظم جاسم34142822511008071

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان626.0089.43اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي عادل حسن جويلي34152822511008072

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي عامر ابراهيم عبد الكريم34162822511008073

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان671.0095.86اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي عبد السالم جاسم جبر34172822511008075

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان660.0094.29اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي غسان عيسى مشحوت34182822511008076

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي محسن بدر مدهوش34192822511008077

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان662.0094.57اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي محمد موحان سليم34202822511008078

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي محمد ياسين عبد هللا34212822511008079

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعمار فاضل حوني محمود34222822511008082

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيكاظم حسين عليوي عبيد34232822511008084

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد باقر راضي سوادي خصاف34242822511008087

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0094.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد باقر عامر حميد سعودي34252822511008088

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل616.0088.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد باقر هادي بلعوط عطوان34262822511008089

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد حسن عدنان عباس يوسف34272822511008091

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد شياع محسن حسين34282822511008098

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت601.0085.86اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد علي حميدي زوير34292822511008103

كلية العلوم/جامعة واسط525.0075.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد عيسى جازول محمد34302822511008106

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان624.0089.14اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد ليث محمد حاتم34312822511008107

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد مهدي علي حسن عبيد34322822511008109

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط567.0081.00اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد مهدي مصعب مرجع طرار34332822511008110

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمرتجى عبد الرحيم محيبس مطلك34342822511008113

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمرتضى جاسم اسماعيل فلحي34352822511008114

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط502.0071.71اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمصطفى باسم علوان حسن34362822511008116

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة640.0091.43اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمصطفى سعدون عبد الحسين الزم34372822511008122

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمصطفى محمد فضيل خضير34382822511008126

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية502.0071.71اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمنتظر حامد جاسم ابو الليل34392822511008131

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمنتظر عادل عداي خضير34402822511008133
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان650.0092.86اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمنتظر عباس رحيم محمد34412822511008134

كلية االثار/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمهدي علي عبد الحسين عبد الزهره34422822511008138

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية االندلس للبنينتطبيقينور الحسين عبد علي خلف واوي34432822511008142

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية االندلس للبنينتطبيقينور الدين عادل فالح حسين34442822511008143

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية االندلس للبنينتطبيقيوليد عالء وليد جمعة34452822511008145

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية471.0067.29اعدادية االندلس للبنينتطبيقييوسف عباس حسن حسين34462822511008146

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيحسين علي نعمه محمد34472822511009008

كلية العلوم/جامعة ذي قار613.0087.57ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيسجاد حسن جبر موسى34482822511009009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط587.0083.86ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيعلي جبل رميلي خفي34492822511009014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيعلي رحيم سالم عباس34502822511009016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية490.0070.00ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيعلي رعد عوفي رسن34512822511009017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط439.0062.71ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيعلي كريم مطر نوري34522822511009018

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك659.0094.14ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيمجتبى حيدر جمعه مطر34532822511009021

كلية العلوم/جامعة واسط512.0073.14ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيمحمد كامل مهنا عباس34542822511009024

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان672.0096.00ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيمصطفى جليل كريم موسى34552822511009025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان618.0088.29ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيمصطفى حسين منشد غيدان34562822511009026

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقياحمد جاسب مطشر سلطان34572822511010002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقياحمد حسين يوسف حاشوش34582822511010004

كلية الزراعة/جامعة ميسان445.0063.57اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقياصيل محمد جليب محمد34592822511010011

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0088.43اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحسن جاسم موات هليل34602822511010015

كلية الزراعة/جامعة ميسان450.0064.29اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحسنين رحيم جبار كاظم34612822511010018

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحسين ستار جبر خلف34622822511010021

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحسين علي ساهي عبد الحسن34632822511010024

كلية العلوم/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحسين علي عودة مرجان34642822511010025

كلية العلوم/جامعة القادسية465.0066.43اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحسين محمد مجيد حسن34652822511010029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحيدر ماجد جبر عبد هللا34662822511010033

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيرعد جودة هالل فرحان34672822511010035

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان669.0095.57اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيسجاد احمد صابر صكبان34682822511010037

كلية العلوم/جامعة واسط519.0074.14اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيسجاد حسين عبد هللا مطشر34692822511010039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيسجاد رحيم عبد هللا عبيد34702822511010040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيسجاد صباح سعيد محسن34712822511010041

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعباس عزيز فالح خريبط34722822511010051

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية523.0074.71اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعباس ناجي حسون لفتة34732822511010052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان517.0073.86اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي باسم محمد منشد34742822511010053

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية492.0070.29اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي جبار حسن عبد هللا34752822511010054

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل494.0070.57اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي حسين كاظم حسو34762822511010058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي سوادي يدام مسير34772822511010061

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط565.0080.71اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي عطية بطل عبد هللا34782822511010065

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية544.0077.71اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي موزان ساجت نجم34792822511010069

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي هادي عودة عبد هللا34802822511010071

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان676.0096.57اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي وليد عبد هللا محمد34812822511010073

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط583.0083.29اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيفالح جبار فالح خريبط34822822511010075

كلية العلوم/جامعة الكوفة630.0090.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيكرار ثائر دعير عالوي34832822511010077
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قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى468.0066.86اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيكرار غازي سالم راضي34842822511010078

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط590.0084.29اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمؤمل شهيد فالح خريبط34852822511010079

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت514.0073.43اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمؤمل غازي سالم راضي34862822511010080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحسن مطلق ماجد رحيل34872822511010082

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم عبد الواحد شويع34882822511010083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط455.0065.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد تقي سالم شاكر فالح34892822511010085

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد حسين جبار داخل34902822511010087

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية484.0069.14اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد رسول جاعد احمد34912822511010090

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد سلمان ناصر جليب34922822511010091

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد علي فالح عبد الرحيم34932822511010099

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان535.0076.43اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد علي موحان شمخي علوان34942822511010101

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط572.0081.71اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد كريم علي علوان34952822511010102

كلية العلوم/جامعة القادسية543.0077.57اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمصطفى جاسم حمود شالل34962822511010113

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار658.0094.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمقتدى عادل قاسم جنديل34972822511010120

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط569.0081.29اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمقتدى عالوي ضمد مزبان34982822511010121

كلية العلوم/جامعة واسط519.0074.14اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمهدي حسن علي كرم34992822511010126

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمهدي عنيد عبد ماضي35002822511010127

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان534.0076.29اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيموسى كحيط كريم بنيان35012822511010128

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط558.0079.71ثانوية دجلة للبنينتطبيقيابو الحسن علي مطلك حافظ35022822511011003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان620.0088.57ثانوية دجلة للبنينتطبيقيابو الفضل عباس جاسب سيد35032822511011006

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0092.86ثانوية دجلة للبنينتطبيقياحمد اشرف طالل رسن35042822511011007

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية535.0076.43ثانوية دجلة للبنينتطبيقياحمد بدر حواس عبد الخان35052822511011008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية دجلة للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد رشك35062822511011010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0065.43ثانوية دجلة للبنينتطبيقياحمد كاظم غاجي خويف35072822511011013

كلية العلوم/جامعة كركوك528.0075.43ثانوية دجلة للبنينتطبيقياحمد هاشم جمعه شولي35082822511011015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية دجلة للبنينتطبيقيباقر احسان سيد محمد35092822511011018

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك524.0074.86ثانوية دجلة للبنينتطبيقيبشار حامد فيصل بهلول35102822511011022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية477.0068.14ثانوية دجلة للبنينتطبيقيجاسم محمد قاسم نعمه35112822511011024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية497.0071.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقيجعفر الصادق مناف خيون عيال35122822511011025

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0077.57ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسين جمعه نفل مخوضر35132822511011032

كلية اآلداب/جامعة واسط457.0065.29ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسين حسن خلف جبار35142822511011033

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط591.0084.43ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسين لميع دينار حسون35152822511011041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط459.0065.57ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسين محمد عبد هللا ناصر35162822511011042

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية513.0073.29ثانوية دجلة للبنينتطبيقيرسول بالسم محمد خريبط35172822511011046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29ثانوية دجلة للبنينتطبيقيزيد زهير جبار صنكور35182822511011050

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان618.0088.29ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي باسم محمد جواد جوده35192822511011063

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي جليل خزعل ناصح35202822511011064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي حميد جابر حسن35212822511011065

كلية الزراعة/جامعة ميسان447.0063.86ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي خالد جاسب شريف35222822511011066

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان634.0090.57ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي رضا خالد فليح صالح35232822511011067

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية551.0078.71ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي رضا زغير فليح35242822511011068

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان623.0089.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي سالم سالم محمد35252822511011069

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي مؤيد فاضل حسن35262822511011071
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قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0095.57ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي محمد جبار شناوه35272822511011072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي ناصر حيدر شاتي35282822511011074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي واثق عبد الرضا صاحب35292822511011075

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي ياسين سيل مخوضر35302822511011076

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية498.0071.14ثانوية دجلة للبنينتطبيقيفالح حسن محبس صبير35312822511011078

كلية اللغات/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية دجلة للبنينتطبيقيكرار حيدر خماس جبر35322822511011080

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى532.0076.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمؤمل ستار صيهود عباس35332822511011083

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمؤمل عبد الستار عبد الجبار منعم35342822511011085

كلية العلوم/جامعة واسط538.0076.86ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمجتبى تحسين طاهر كاظم35352822511011086

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمجتبى صباح غازي فلحي35362822511011087

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء555.0079.29ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمجتبى عبد االمير سبتي باهض35372822511011088

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0070.29ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم جالي غايب35382822511011089

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية558.0079.71ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد المصطفى عالء عبد الحسين كريم35392822511011092

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط557.0079.57ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد حيدر عبد الحسن طعمه35402822511011096

كلية العلوم/جامعة ميسان590.0084.29ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد رحيم وادي حمد35412822511011097

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد صدر باسم محمد عياده35422822511011099

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية652.0093.14ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد عادل فاخر ناصر35432822511011100

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية558.0079.71ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد فاضل ناصر بدر35442822511011101

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان607.0086.71ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد ماجد بشاره جوده35452822511011103

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد محمود شاكر صبيح35462822511011104

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة500.0071.43ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمرتضى زامل نعمه محمد35472822511011108

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية484.0069.14ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمسلم عقيل وارد زغير35482822511011110

كلية الزراعة/جامعة كربالء421.0060.14ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمصطفى احمد سلمان هاشم35492822511011111

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية651.0093.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمصطفى محمد لطيف مجيد35502822511011117

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية557.0079.57ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمصطفى مشتاق عبد الحسين يونس35512822511011118

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0071.86ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمصطفى ميثم سعد حسين35522822511011119

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط580.0082.86ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمقتدى احمد زامل ذريب35532822511011120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط485.0069.29ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيجاسم محسن عاصي كطوف35542822511012003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط584.0083.43ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيحسن سالم خليف حويش35552822511012004

كلية العلوم/جامعة واسط604.0086.29ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيحسين رحيم علوان سلمان35562822511012006

كلية العلوم/جامعة واسط602.0086.00ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيحمود كريم حمود عجيل35572822511012010

كلية الزراعة/جامعة واسط424.0060.57ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيحيدر زوره رسن ثعلب35582822511012011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0069.43ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيسجاد سالم رسن ثعلب35592822511012014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيعبد الجليل خضير سبهان جابر35602822511012018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط578.0082.57ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيعالء كريم حسن سعد35612822511012019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0093.14ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيعلي حسن مصطفى جاسم35622822511012020

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0087.14ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيعلي حسين فالح عريبي35632822511012021

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0085.29ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيعلي سعد يوسف صبير35642822511012023

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان663.0094.71ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيعلي فراس حليم فرج35652822511012024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية436.0062.29ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيعلي ماذي عبد هللا غنتاب35662822511012025

كلية العلوم/جامعة ميسان613.0087.57ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيكرار حيدر محمد حمود35672822511012027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0065.29ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمؤمل ميثم ياسين رحيمه35682822511012028

كلية الزراعة/جامعة واسط427.0061.00ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمحمد احمد كرم يدام35692822511012030
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كلية العلوم/جامعة واسط582.0083.14ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمحمد حسن عاصي كطوف35702822511012033

كلية الزراعة/جامعة واسط430.0061.43ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمحمد رحيم مجيد محمد35712822511012034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمحمد هاشم عنيد حسان35722822511012036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0065.57ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمصطفى سالم خليف حويش35732822511012038

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية574.0082.00ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمقتدى اسماعيل راضي خويطر35742822511012040

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى459.0065.57ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمهدي حسن عبد الواحد جلوب35752822511012042

كلية العلوم/جامعة القادسية479.0068.43ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيابو الفضل سجاد خزعل دواس35762822511013001

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيانور كريم عبد القادر فياض35772822511013004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيحسنين غسان شويل كطان35782822511013006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.0078.57ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيحسين عباس فاخر عودة35792822511013007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة573.0081.86ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيحيدر سامي عيسى جبر35802822511013009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيسيف حيدر هاشم شذر35812822511013013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان515.0073.57ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيعلي احمد ماجد صافي35822822511013014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيعلي جميل سعيد لفته35832822511013015

كلية الزراعة/جامعة ميسان451.0064.43ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيكرار مظهر غانم حميدي35842822511013022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية573.0081.86ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيمجتبى محسن حنتاو جاسم35852822511013025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى554.0079.14ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيمحمد باسم محمد خلف35862822511013026

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0072.29ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيمحمد حاتم سعيد كريم35872822511013030

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية655.0093.57ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيمحمد رضا جثير حسين محمد35882822511013031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان530.0075.71ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيمرتضى جاسم محمد هادي35892822511013032

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية كميت للبنينتطبيقيابا ذر ثامر محمود سلمان35902822511014001

كلية العلوم/جامعة ميسان591.0084.43اعدادية كميت للبنينتطبيقياحمد منير خضير جليل35912822511014006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط597.0085.29اعدادية كميت للبنينتطبيقيحسين علي عبد حميدي35922822511014016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية كميت للبنينتطبيقيحسين علي عبيد كمر35932822511014017

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية634.0090.57اعدادية كميت للبنينتطبيقيحسين كاظم حسن مريوش35942822511014019

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14اعدادية كميت للبنينتطبيقيحسين نايف جبر محسن35952822511014021

كلية العلوم/جامعة الكوفة618.0088.29اعدادية كميت للبنينتطبيقيحيدر حسن سلمان حري35962822511014023

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية كميت للبنينتطبيقيسجاد عباس جاسم دنانه35972822511014029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية504.0072.00اعدادية كميت للبنينتطبيقيسجاد عدنان هايش حافظ35982822511014030

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان683.0097.57اعدادية كميت للبنينتطبيقيسجاد محمد ناصر يونس35992822511014033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية كميت للبنينتطبيقيسجاد والي معال كباشي36002822511014035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية كميت للبنينتطبيقيعباس مظفر حمادي بدن36012822511014039

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية كميت للبنينتطبيقيعلي احمد سعيد صكبان36022822511014042

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية543.0077.57اعدادية كميت للبنينتطبيقيعلي احمد غازي فلحي36032822511014043

كلية العلوم/جامعة واسط588.0084.00اعدادية كميت للبنينتطبيقيعلي حسن خضير غلوم36042822511014048

كلية التربية/جامعة ميسان571.0081.57اعدادية كميت للبنينتطبيقيعلي رشك رشم عباس36052822511014051

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية كميت للبنينتطبيقيعلي عبد الزهرة صدام فالح36062822511014053

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية كميت للبنينتطبيقيعمار عبد النور عبد الرضا عبد36072822511014056

كلية العلوم/جامعة القادسية467.0066.71اعدادية كميت للبنينتطبيقيمجتبى نعيم محمد حسين36082822511014059

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية كميت للبنينتطبيقيمحسن سالم جزل حسن36092822511014061

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0078.29اعدادية كميت للبنينتطبيقيمحمد المنتظر سعد كاظم عبود36102822511014062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86اعدادية كميت للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد حافظ36112822511014063

كلية العلوم/جامعة بابل498.0071.14اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقياحمد كريم ياسين عبد الرضا36122822511015007
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قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

ميسان 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقياحمد محمود محيي لفته36132822511015010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقياحمد ناصر جاسم بدن36142822511015011

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية541.0077.29اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيايمن حسن فازع جابر36152822511015013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية513.0073.29اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيجاسم محمد بدن سعدون36162822511015017

كلية العلوم/جامعة واسط517.0073.86اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسنين علي مفتن عفص36172822511015021

كلية العلوم/جامعة واسط525.0075.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين باسم جبار علي36182822511015022

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين زيدان خلف حمودي36192822511015029

كلية الزراعة/جامعة ميسان459.0065.57اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين علي فليح حسين36202822511015031

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين علي كطافه حليفي36212822511015032

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط571.0081.57اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين فالح حسن جودة36222822511015034

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط546.0078.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحيدر جبار كريم عذيب36232822511015038

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحيدر حسون صبار حسين36242822511015039

كلية الزراعة/جامعة واسط425.0060.71اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحيدر حسين فنجان ابهار36252822511015040

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط558.0079.71اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيخضير عباس حوشان عمود36262822511015044

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية473.0067.57اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيرسول حسين جاسم حسين36272822511015047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيرسول حسين محمد علي36282822511015048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين579.0082.71اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيسجاد رحيم حسين كاظم36292822511015053

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية509.0072.71اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيسجاد كاظم عاتي زوير36302822511015056

كلية العلوم/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيصفاء جواد كاظم مجيد36312822511015062

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية507.0072.43اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيضياء الدين ايار عبد الحسن كريم36322822511015063

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعباس ثويني حمود نحو36332822511015065

كلية العلوم/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعباس محمد رشك عودة36342822511015072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعباس مقداد يوسف عبد هللا36352822511015073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية534.0076.29اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعبد هللا ماهود مرزوق فرحان36362822511015074

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية477.0068.14اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعقيل مسلم حسن سبيع36372822511015076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية499.0071.29اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعالء عودة جهاد شبيب36382822511015077

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية581.0083.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي بد ر ابريج زورة36392822511015081

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي جمعه حميد نعيمه36402822511015082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي سعدون حميد تولي36412822511015090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0064.86اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي فليح حسن هادي36422822511015097

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط566.0080.86اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي كريم علي علوان36432822511015101

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي محمد حاوي حميد36442822511015105

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيكرار حسين ناصر حسان36452822511015116

كلية العلوم/جامعة واسط513.0073.29اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيكرار سلمان حسن فريح36462822511015118

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار584.0083.43اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيكرار صباح عبد علي ثامر36472822511015119

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيكرار عبد االمير عبد الرزاق عبد الرضا36482822511015121

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر440.0062.86اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيكرار كاظم سلمان سبيع36492822511015122

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية518.0074.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيكرار هاشم زياره حمادي36502822511015123

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط569.0081.29اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمؤمل محمد صكر عذيب36512822511015126

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية516.0073.71اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيماجد كاظم جهاد محمد36522822511015127

كلية العلوم/جامعة القادسية467.0066.71اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحسن كاظم محيسن محمد36532822511015129

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء595.0085.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد احمد عويد عبد هللا36542822511015130

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك647.0092.43اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد باقر جبار طاهر حسين36552822511015132
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قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

ميسان 
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد شايع36562822511015133

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد رياض كاظم راضي36572822511015138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية444.0063.43اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد سالم حميد نهير36582822511015139

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية487.0069.57اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد نجم خزعل خلف36592822511015150

كلية العلوم/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد هادي عبد الحسن سعيد36602822511015152

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء489.0069.86اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمرتضى علي جحيل غليم36612822511015158

كلية العلوم/جامعة ميسان590.0084.29اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمسلم عقيل كاظم حزام36622822511015162

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان611.0087.29اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمصطفى داود سلمان جمعه36632822511015167

كلية الزراعة/جامعة القادسية430.0061.43اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمصطفى كريم حسن محمد36642822511015169

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية526.0075.14اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمقتدى حسن عوده خلف36652822511015174

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمنتظر خيري عطية مطير36662822511015180

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمنتظر عبد العباس هاشم مطنش36672822511015182

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية543.0077.57اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمنتظر عبد القادر سلمان زوير36682822511015183

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0079.29اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمنتظر علي مجيد مغراف36692822511015185

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمنتظر عودة نعمه ماشاف36702822511015186

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0069.29اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمنعم جاسب لفته محمد36712822511015190

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط579.0082.71اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمهدي حيدر بلعوط لفته36722822511015191

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط579.0082.71اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمهيمن محمد حاتم فارس36732822511015194

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء523.0074.71اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيامير علي عبد الصاحب موسى36742822511016006

كلية العلوم/جامعة واسط511.0073.00اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيتحسين علي مجبل كاظم36752822511016008

كلية التربية/جامعة ميسان567.0081.00اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحافظ يسر حسن حافظ36762822511016010

كلية العلوم/جامعة واسط534.0076.29اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحسن شياع خالد راضي36772822511016012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء512.0073.14اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحسن غانم كاطع كريم36782822511016013

كلية العلوم/جامعة ذي قار557.0079.57اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحسنين سالم حسون عويد36792822511016016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحسين عبد الزهره عبود رحيم36802822511016022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان610.0087.14اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحيدر عباس صبر حميدي36812822511016027

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء499.0071.29اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحيدر فالح عودة حميد36822822511016028

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط588.0084.00اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحيدر كريم شجر داغر36832822511016029

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء559.0079.86اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيسجاد راضي سلمان نجم36842822511016036

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيسجاد هادي محمد نافل36852822511016040

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان606.0086.57اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعباس عبود دوحي مخور36862822511016045

كلية التربية/جامعة ميسان540.0077.14اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعبد هللا سعد شوني قوري36872822511016046

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت494.0070.57اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي عبد هللا حميد ارويح36882822511016052

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت513.0073.29اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي عبد فليح حسين36892822511016053

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي مزهر شاطي جاهد36902822511016058

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمحمد موفق سالم خليل36912822511016070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمصطفى عماد صبيح حسين36922822511016081

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمصطفى هادي خريبط حميد36932822511016082

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57اعدادية المشرح للبنينتطبيقياحمد حسين نعمه خلف36942822511017002

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية595.0085.00اعدادية المشرح للبنينتطبيقياحمد محمد عبد الخالق كريم36952822511017005

كلية العلوم/جامعة واسط545.0077.86اعدادية المشرح للبنينتطبيقياحمد نجم وحيد كاطع36962822511017006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86اعدادية المشرح للبنينتطبيقيتحسين علي نعمه نجدي36972822511017008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية المشرح للبنينتطبيقيثائر رياض زامل حنون36982822511017009

111 من 86صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

ميسان 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0069.14اعدادية المشرح للبنينتطبيقيجواد كامل جعفر غانم36992822511017011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية574.0082.00اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسن بشار سرحان عبد هللا37002822511017012

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0069.29اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسن جاسم ساهي جبر37012822511017014

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسن محمد فيصل كاظم37022822511017020

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة625.0089.29اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسين اكرم عبد هللا جبار37032822511017021

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية525.0075.00اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسين كاظم راضي بنيه37042822511017032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسين كريم عيسى كلش37052822511017034

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0081.00اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحيدر زكي كاطع حسن37062822511017037

كلية العلوم/جامعة واسط536.0076.57اعدادية المشرح للبنينتطبيقيستار جبار حسين حيال37072822511017047

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية467.0066.71اعدادية المشرح للبنينتطبيقيسجاد عالوي حسين اعبيد37082822511017051

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط573.0081.86اعدادية المشرح للبنينتطبيقيسجاد قاسم خميط علي37092822511017053

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية المشرح للبنينتطبيقيصادق جعفر فرحان عبد هللا37102822511017057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية491.0070.14اعدادية المشرح للبنينتطبيقيصادق حسن فلحي حسن37112822511017058

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين579.0082.71اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعقيل احمد خضير دوحي37122822511017064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي جاسم نعمه خلف37132822511017065

كلية العلوم/جامعة النهرين503.0071.86اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي جمعه كاظم عنون37142822511017066

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية508.0072.57اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي خالد كاظم راضي37152822511017067

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان681.0097.29اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي صدام صبر نجدي37162822511017069

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي عادل جرو حسين37172822511017070

كلية العلوم/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين شنيشل عبود37182822511017071

كلية التربية/جامعة ميسان547.0078.14اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي نجم وحيد كاطع37192822511017072

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان621.0088.71اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي هاشم نعمه نجدي37202822511017073

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية المشرح للبنينتطبيقيكرار عبد الرضا عبد الحسين جبر37212822511017077

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمحمد باقر رعد فرحان نجدي37222822511017080

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان625.0089.29اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمحمد جاسب شنته جبر37232822511017081

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط560.0080.00اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمحمد زامل رشك جوده37242822511017083

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية633.0090.43اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمحمد سعدون ثجيل خميس37252822511017084

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان614.0087.71اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمصطفى زهراو حنون حسن37262822511017092

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0071.14اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمهدي محمد حسين حيال37272822511017099

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية584.0083.43اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمهدي محمد محسن مهدي37282822511017100

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0071.14ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقياحمد سالم عبد الرحيم عبد الكريم37292822511019005

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى539.0077.00ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقياحمد عباس علي حسين37302822511019006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان625.0089.29ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيباقر بالل عبد الزهره جبر37312822511019008

كلية العلوم/جامعة كربالء548.0078.29ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيحسن علي احمد عوده37322822511019014

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية557.0079.57ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيحسين رحيم اسمر فضل37332822511019017

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيحسين مازن كريم حلو37342822511019024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية518.0074.00ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيحسين محمد كريم عبد37352822511019026

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0068.86ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيحمزه فرحان خليفه كاغد37362822511019028

كلية العلوم/جامعة واسط523.0074.71ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيحيدر عبد الرضا خرص حسن37372822511019030

كلية العلوم/جامعة واسط558.0079.71ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيربيع علي خضير عبد هللا37382822511019032

كلية العلوم/جامعة ديالى446.0063.71ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيرسول عباس عداي كاظم37392822511019033

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط548.0078.29ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيسجاد علي كاطع رشك37402822511019035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيسالم عادل كوت جاسم37412822511019036
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان648.0092.57ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعباس محمد كريم عبد37422822511019043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الكريم مزعل علي37432822511019046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.0081.71ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعلي جالل موزان محمد37442822511019048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعلي عبد رحيمه عبد الساده37452822511019054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان516.0073.71ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيكاظم صبري جالل والي37462822511019059

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان673.0096.14ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيكرار عبد الزهره جبار عبد37472822511019061

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمؤمل عبد رحيمه عبد الساده37482822511019068

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمؤيد يونس فاخر سلمان37492822511019069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمجتبى سعد جاسم محمد37502822511019070

كلية التربية/جامعة ميسان542.0077.43ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمرتضى محمد رحيم عبد النبي37512822511019081

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان634.0090.57ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمصطفى احمد محسن عباس37522822511019082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمصطفى حسين مهدي سلطان37532822511019084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمصطفى علي ربيط فليح37542822511019085

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان612.0087.43ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمقتدى حيدر علي حمودي37552822511019087

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمقتدى ضياء كاطع سبهان37562822511019088

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان689.0098.43ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمقتدى علي صالح مشاري37572822511019089

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية542.0077.43ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمقتدى محمد بنيان جبر37582822511019090

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية522.0074.57ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمنتظر احمد عبد الواحد كبيش37592822511019091

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك647.0092.43ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمنتظر داود كاظم محمد37602822511019092

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية576.0082.29ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمنتظر علي مطلك حسن37612822511019095

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمنتظر كاظم شريف حبش37622822511019096

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمهدي حامد جابر مهدي37632822511019097

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0068.86ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيميالد عبود جابر جوده37642822511019099

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية490.0070.00ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقينعيم عبد الجبار نعيم جبر37652822511019100

كلية العلوم/جامعة ميسان596.0085.14ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيوسام جعفر كاظم محمد37662822511019101

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية521.0074.43ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقييحيى شريب فرحان حريب37672822511019102

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان519.0074.14ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقييعقوب عطوان خليفه ناهي37682822511019103

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة591.0084.43ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقييوسف قاسم عباس كركوش37692822511019104

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية634.0090.57ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيابراهيم عادل راضي حمادي37702822511020001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية536.0076.57ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيابو الحسن علي سهر سعدون37712822511020002

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقياحمد حسين راشد حطاب37722822511020003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0066.14ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقياحمد ستار جبار مكطوف37732822511020004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط584.0083.43ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيباقر صالح خزعل هاشم37742822511020006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان537.0076.71ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيجواد كاظم موسى زاير37752822511020009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى555.0079.29ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحسن جاسم عجيل منصور37762822511020010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية518.0074.00ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحسنين علي جبار لعيبي37772822511020014

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحسين رحيم صدام حسين37782822511020015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحسين عادل رحم راضي37792822511020016

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط602.0086.00ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحسين علي حميد طاهر37802822511020018

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى493.0070.43ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحسين كاظم هاشم كاظم37812822511020020

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء540.0077.14ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحسين محسن لفته كاظم37822822511020021

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحيدر حسن ناصر عبد هللا37832822511020023

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية488.0069.71ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحيدر ربيع بعنون لعيبي37842822511020025
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قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحيدر سالم ناصر عبد هللا37852822511020026

كلية الزراعة/جامعة ميسان449.0064.14ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحيدر سعد عبد وداي37862822511020027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحيدر محسن سبهان جعفر37872822511020029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيرضا دريد الزم علي37882822511020032

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط583.0083.29ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيسجاد جزيل وهيب شلغم37892822511020035

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك646.0092.29ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيسجاد حسن عنبر كواد37902822511020036

كلية العلوم/جامعة ميسان597.0085.29ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيسجاد كريم حميد حسن37912822511020038

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية488.0069.71ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعباس حكيم جاسم فريج37922822511020039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان508.0072.57ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعباس عادل رحم راضي37932822511020040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعباس كاظم مشتت ماين37942822511020041

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0070.57ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعبد الرسول عائد خلف بدر37952822511020042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط503.0071.86ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعبد هللا شاكر حمود مطشر37962822511020044

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة470.0067.14ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعلي احمد كريم عجر37972822511020047

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان617.0088.14ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعلي حسين حسن عوده37982822511020050

كلية العلوم/جامعة ميسان602.0086.00ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعلي رعد عزيز جبر37992822511020052

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية497.0071.00ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعلي ساهي نعمه موسى38002822511020053

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0068.57ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم جخيور عنيسي38012822511020055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0064.57ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعلي عبد حسين جوده38022822511020056

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط580.0082.86ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعلي غانم كاظم خلف38032822511020057

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط551.0078.71ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعلي محمد عبود فرحان38042822511020060

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان662.0094.57ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيكرار علي تعبان خزعل38052822511020063

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط581.0083.00ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمحمد باسم قاسم محمد38062822511020067

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط550.0078.57ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمحمد سلمان باتول خليف38072822511020070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية513.0073.29ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمحمد قاسم زامل عطوان38082822511020073

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان624.0089.14ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمحمد نزار حسن محمد38092822511020076

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان615.0087.86ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمرتضى نعيم سوادي خليفه38102822511020080

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان631.0090.14ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمصطفى احمد سالم جمعه38112822511020081

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان622.0088.86ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمصطفى حسين فاضل سالم38122822511020082

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط547.0078.14ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمصطفى حمود عبيد خلف38132822511020083

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمصطفى علي بنيه صفر38142822511020084

كلية العلوم/جامعة ميسان593.0084.71ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمصطفى مكي سعدون نصر38152822511020089

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط580.0082.86ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمقتدى سلمان عريبي مالح38162822511020091

كلية العلوم/جامعة ذي قار528.0075.43ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمهدي صالح محسن هميم38172822511020094

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0093.43ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقييحيى دريد الزم علي38182822511020098

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان636.0090.86اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقياحمد جواد كاظم محمد38192822511021001

كلية العلوم/جامعة واسط524.0074.86اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقياحمد رسول شنيشل حلبوت38202822511021002

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى459.0065.57اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقياكرم احمد جبار حسين38212822511021004

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0069.43اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقياكرم عباس رحيم داخل38222822511021005

كلية العلوم/جامعة ديالى464.0066.29اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيباقر عبد هللا شنشول جبر38232822511021008

كلية العلوم/جامعة بابل493.0070.43اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيجعفر عبود واوي سلطان38242822511021014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسن عبد الحسين محمد جريح38252822511021019

كلية العلوم/جامعة القادسية496.0070.86اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسين جمعة حسين رحيم38262822511021026

كلية العلوم/جامعة الكوفة572.0081.71اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسين خلف عودة سريح38272822511021030
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط448.0064.00اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسين علي شحو خريبط38282822511021034

كلية العلوم/جامعة ديالى451.0064.43اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسين ماجد حميد وشيل38292822511021036

كلية العلوم/جامعة واسط602.0086.00اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيزين العابدين حسين منجل عبد هللا38302822511021046

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط454.0064.86اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيسجاد سالم حسين مطر38312822511021048

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان661.0094.43اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيسجاد فالح حسين ابو دكة38322822511021053

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط569.0081.29اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيسجاد كاظم جوني فلحي38332822511021054

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل583.0083.29اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعباس حسين طاهر خليفة38342822511021058

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعباس علي شبوط منشد38352822511021060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعلي جاسم رسن مطر38362822511021067

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان610.0087.14اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعلي جبار محيبس خلف38372822511021068

كلية العلوم/جامعة القادسية472.0067.43اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعلي خميس ناصر هاشم38382822511021070

كلية العلوم/جامعة ديالى456.0065.14اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيليث خلف شنيشل كاظم38392822511021082

كلية العلوم/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمحمد باقر جاسم جابر38402822511021090

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية471.0067.29اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمحمد حسن ديوان يونس38412822511021091

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط446.0063.71اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمحمد حميد عبد علي ابخيت38422822511021092

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت530.0075.71اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمحمد زوداني حافظ جاسم38432822511021094

كلية العلوم/جامعة القادسية488.0069.71اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا حسن عرمان38442822511021099

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمحمد مهدي بردان كاطع حطاب38452822511021103

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمصطفى عباس جبار شنيشل38462822511021108

كلية العلوم/جامعة ميسان600.0085.71اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمصطفى محسن بحر منفي38472822511021109

كلية العلوم/جامعة ديالى454.0064.86اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمنتظر عبد الحسن شنتا جابر38482822511021114

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0080.71اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمهدي احمد رحيم جاسم38492822511021115

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0075.29ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيابو الحسن علي راضي بدن38502822511022002

كلية العلوم/جامعة واسط549.0078.43ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقياحمد حسين شواي كبيش38512822511022003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر459.0065.57ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيحسام حامد دينار كاطع38522822511022007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية553.0079.00ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيحسين خالد نيروز راضي38532822511022011

كلية التربية/جامعة ميسان554.0079.14ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيسجاد علي هالل جوني38542822511022016

كلية الزراعة/جامعة ميسان499.0071.29ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيسيف عباس جريب فليفل38552822511022017

كلية الزراعة/جامعة ميسان453.0064.71ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيعباس باسم نعيمة ماشاف38562822511022018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان644.0092.00ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيعلي حسين ابراهيم لفته38572822511022023

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0083.86ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيعلي حسين زبون طاهر38582822511022024

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة462.0066.00ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيكرار عبد هللا نعمة خالف38592822511022026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيمجتبى حيدر دغيل شرهان38602822511022030

كلية الزراعة/جامعة ميسان446.0063.71ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيمحمد شامل خلف عاتي38612822511022032

كلية العلوم/جامعة بابل490.0070.00ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيمصطفى خلف راضي بدن38622822511022036

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان635.0090.71ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقينهاد حسين ابراهيم لفتة38632822511022041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية485.0069.29ثانوية ميسان للبنينتطبيقيحمزه محمد جبار خلف38642822511024004

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز626.0089.43ثانوية ميسان للبنينتطبيقيسجاد رحيم مفرش صحين38652822511024006

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل477.0068.14ثانوية ميسان للبنينتطبيقيعلي كاظم سعد عبيد38662822511024009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط457.0065.29ثانوية ميسان للبنينتطبيقيمحمد كامل هاشم شهيب38672822511024013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة572.0081.71ثانوية ميسان للبنينتطبيقيمصطفى حسن نادر شروري38682822511024018

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية510.0072.86ثانوية ميسان للبنينتطبيقيوسام هاشم حنون حسين38692822511024020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية االطياب للبنينتطبيقياحمد سمير جمعة مطشر38702822511025002
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قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية االطياب للبنينتطبيقياحمد عالء الدين احمد مجيد38712822511025003

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية488.0069.71ثانوية االطياب للبنينتطبيقيباقر خلف حمود منحوش38722822511025007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية االطياب للبنينتطبيقيحسن حسين اكطامي كاظم38732822511025010

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية506.0072.29ثانوية االطياب للبنينتطبيقيحسين حسن مجبل مزيد38742822511025012

كلية العلوم/جامعة القادسية465.0066.43ثانوية االطياب للبنينتطبيقيحسين حميد عنيد لفته38752822511025013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان538.0076.86ثانوية االطياب للبنينتطبيقيعقيل فاضل حنون كريم38762822511025029

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية614.0087.71ثانوية االطياب للبنينتطبيقيعلي جاسم حمودي عوده38772822511025031

كلية العلوم/جامعة واسط510.0072.86ثانوية االطياب للبنينتطبيقيعلي حسين خلف عوفي38782822511025032

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان617.0088.14ثانوية االطياب للبنينتطبيقيعلي رحيم سلمان حوشي38792822511025035

كلية العلوم/جامعة ديالى464.0066.29ثانوية االطياب للبنينتطبيقيعلي رعد قاسم سلمان38802822511025036

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان615.0087.86ثانوية االطياب للبنينتطبيقيعلي عادل علي العيبي38812822511025037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان511.0073.00ثانوية االطياب للبنينتطبيقيكاظم سامي سعيد حسين38822822511025046

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية522.0074.57ثانوية االطياب للبنينتطبيقيكرار عادل عبد الرضا جوحي38832822511025047

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط561.0080.14ثانوية االطياب للبنينتطبيقيمحمد باقر صباح هبسي دريج38842822511025056

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى523.0074.71ثانوية االطياب للبنينتطبيقيمحمد باقر ناظم ثجيل حسين38852822511025057

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان606.0086.57ثانوية االطياب للبنينتطبيقيمرتضى جعفر ابراهيم عبد هللا38862822511025062

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86ثانوية االطياب للبنينتطبيقيمصطفى صباح عبد الحسن فنجان38872822511025069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0063.43ثانوية االطياب للبنينتطبيقيمنتظر بشير عطية ياسين38882822511025075

كلية العلوم/جامعة واسط523.0074.71ثانوية االطياب للبنينتطبيقيمهدي علي حميد طعمه38892822511025079

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0078.86ثانوية االطياب للبنينتطبيقيياس خضير عباس حسن38902822511025084

كلية العلوم/جامعة واسط572.0081.71ثانوية السراج للبنينتطبيقيحسين عبد المحترم طاهر محسن38912822511026006

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية السراج للبنينتطبيقيحسين كاظم كريم علوان38922822511026007

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0072.14ثانوية السراج للبنينتطبيقيحيدر عباس ثويني دروعي38932822511026010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية السراج للبنينتطبيقيرسول سالم حسن حمادي38942822511026011

كلية العلوم/جامعة واسط575.0082.14ثانوية السراج للبنينتطبيقيعباس حميد عطية منيشد38952822511026014

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية السراج للبنينتطبيقيمحمد هاشم عبد الرضا ياسين38962822511026023

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء429.0061.29ثانوية السراج للبنينتطبيقيمرتضى عبد عبد الكاظم شلش38972822511026024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0063.14ثانوية السراج للبنينتطبيقيوسام علي فلفل محمد38982822511026031

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14ثانوية الجهاد للبنينتطبيقياحمد ثائر عالوي هاشم38992822511027003

كلية التربية/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية الجهاد للبنينتطبيقياحمد علي فرحان خليفه39002822511027006

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت617.0088.14ثانوية الجهاد للبنينتطبيقياحمد فرج محي فيصل39012822511027007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية556.0079.43ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيجعفر عالء جبار رحيم39022822511027008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية476.0068.00ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيحسين زياد عقيل عباس39032822511027014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط570.0081.43ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيحيدر عباس جبار غفوري39042822511027021

كلية العلوم/جامعة القادسية472.0067.43ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيزيد خلف كريم راضي39052822511027025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط464.0066.29ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيزين العابدين علي كامل خشين39062822511027026

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان687.0098.14ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيسجاد سعد رحيم مظلوم39072822511027028

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيسجاد عامر كريم محمد39082822511027029

كلية العلوم/جامعة واسط512.0073.14ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيسجاد عباس فرج حمود39092822511027030

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط593.0084.71ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيسجاد فاخر عطيه فلحي39102822511027031

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية547.0078.14ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيسيف علي محسن كريم39112822511027032

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى550.0078.57ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيصالح مهدي لوتي فرج39122822511027033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط576.0082.29ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعباس نعيم حسب حسين39132822511027037
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية479.0068.43ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعبد هللا قاسم صالح حسوني39142822511027038

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0067.43ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعلي جبار حسين محمد39152822511027042

كلية العلوم/جامعة واسط526.0075.14ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعلي جمعه عبد الرضا خريس39162822511027043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية516.0073.71ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعلي حمدان راضي فرحان39172822511027045

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية633.0090.43ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعلي حنون سعدون رنكي39182822511027046

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0089.57ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعلي سعد قاسم محمد39192822511027047

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان676.0096.57ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعلي طالب غانم ثويني39202822511027048

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعلي عباس كاظم علي39212822511027050

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0092.00ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين هاشم مطلك39222822511027051

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد598.0085.43ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعلي عمار علي عبد هللا39232822511027055

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط586.0083.71ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعلي فرج فاخر طاهر39242822511027056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان528.0075.43ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعلي وليد خالد علي39252822511027060

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيقاسم علي حسين جوني39262822511027062

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان506.0072.29ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمؤمل محمد جاسم ثجيل39272822511027067

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان634.0090.57ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمجتبى كريم هادي رهيف39282822511027069

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان629.0089.86ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد الصدر مرتضى جواد كاظم39292822511027071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد باقر علي جاسم محمد39302822511027072

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان669.0095.57ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد زيد علي محسن39312822511027075

كلية العلوم/جامعة ميسان634.0090.57ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد سعد عوزي عيدي39322822511027076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان505.0072.14ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد سعيد لقمان والي39332822511027077

كلية العلوم/جامعة واسط517.0073.86ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد عطيه جمعه فريح39342822511027078

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمصطفى جاسم زرار علي39352822511027084

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل609.0087.00ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمصطفى سعد كاظم علي39362822511027086

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان647.0092.43ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمنتظر جاسم فياض منشد39372822511027090

كلية العلوم/جامعة واسط512.0073.14ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمنتظر حمزة بدر سيد39382822511027091

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية600.0085.71ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمنتظر صالح فرحان جالب39392822511027093

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط593.0084.71ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمنتظر صبيح عالوي شناوه39402822511027094

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط606.0086.57ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمنتظر عبد مزهر رهن39412822511027095

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان659.0094.14ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيهادي موسى محسن درويش39422822511027097

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط600.0085.71ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيتحسين فيصل واحي سعد39432822511028003

كلية االعالم/جامعة ذي قار430.0061.43ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيحسن عبد الحسين جبار شنشول39442822511028008

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان662.0094.57ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيحسن كاظم حسن مهوس39452822511028009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيحسين نوري عبد هللا صالح39462822511028013

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة635.0090.71ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيحكيم سعد حسن محمد39472822511028014

كلية العلوم/جامعة ديالى465.0066.43ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيسجاد حمود علي سيد39482822511028017

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة566.0080.86ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيسجاد غانم معله حاتم39492822511028019

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0070.43ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيسجاد محسن مهدي عسكر39502822511028021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0068.43ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيمحمود كريم جوني راضي39512822511028036

كلية التربية/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيمسلم الزم ضيغم لفته39522822511028038

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط590.0084.29ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيمقتدى عباس صبر حسين39532822511028040

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى460.0065.71ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيجعفر كريم مهر حمد39542822511029002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0085.00ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيحسين حيدر بدن يونس39552822511029007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان634.0090.57ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيحسين وليد عزيز عبد الحسن39562822511029009
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قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيعباس سعيد محمد عبد 39572822511029011

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية556.0079.43ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيعلي جاسب جماغ عيسى39582822511029015

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيعلي غسان جواد كاظم39592822511029019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0066.29ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيعلي فائز سليم محمد39602822511029020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيمحمد باقر رزاق ارحيم محيسن39612822511029023

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.0070.14ثانوية الرسول للبنينتطبيقيجاسم محمد عبيد طريفي39622822511030004

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى457.0065.29ثانوية الرسول للبنينتطبيقيحسن قاسم زياره حسوني39632822511030005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية الرسول للبنينتطبيقيحيدر حميد عودة حمود39642822511030010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية الرسول للبنينتطبيقيعلي جاسب سبهان نجم39652822511030012

كلية التربية /جامعة الحمدانية432.0061.71ثانوية الرسول للبنينتطبيقيعلي فرحان حسن شبوط39662822511030015

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية514.0073.43ثانوية الرسول للبنينتطبيقيكاظم محمد جرو شندي39672822511030016

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط553.0079.00ثانوية الرسول للبنينتطبيقيمجتبى غالي حمادي طهيوش39682822511030020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية الرسول للبنينتطبيقيمصطفى احمد جبار محمد39692822511030023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00ثانوية الرسول للبنينتطبيقيمنتظر غازي حسن كاظم39702822511030028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقياحمد جبار عبود زامل39712822511032001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط575.0082.14ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيتحسين حسين جهاد سوادي39722822511032004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط570.0081.43ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيجعفر يحيى رحيمه جهاد39732822511032005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان641.0091.57ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيحسام خليل ابراهيم لفته39742822511032006

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية597.0085.29ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيحسن سعيد حاتم كبيش39752822511032007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان502.0071.71ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيحسين جاسم محمد محيسن39762822511032011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط567.0081.00ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيسجاد حسين خزعل كاظم39772822511032018

كلية الزراعة/جامعة ميسان446.0063.71ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيسجاد كريم عبد هللا تايه39782822511032019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية490.0070.00ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيسعد رحيم حسين حديد39792822511032020

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية532.0076.00ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيعبد هللا تحسين علي صالح39802822511032025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط505.0072.14ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيعالء كاظم خلف مسلم39812822511032027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط508.0072.57ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيعلي احمد مجبل بوهان39822822511032028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان485.0069.29ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيعلي غسان قاسم انبيت39832822511032031

كلية العلوم/جامعة كربالء544.0077.71ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيعلي محمد علي حسين39842822511032033

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء474.0067.71ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا عليوي مطشر39852822511032039

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيمحمد علي خليل ابراهيم39862822511032040

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان661.0094.43ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيمرتضى كاظم جالي حسين39872822511032042

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية467.0066.71ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيمسلم فاضل حسن عبد39882822511032043

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية561.0080.14ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيمصطفى حنون خليف عنبر39892822511032044

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط616.0088.00ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيموسى علي خليل ابراهيم39902822511032046

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط595.0085.00للبنين الوقف الشيعي (ع)ثانوية مسلم بن عقيل تطبيقيابا الفضل محمد جبار لفتة39912822511033001

كلية التربية/جامعة القادسية462.0066.00للبنين الوقف الشيعي (ع)ثانوية مسلم بن عقيل تطبيقيباقر ابراهيم راضي فلحي39922822511033004

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى470.0067.14للبنين الوقف الشيعي (ع)ثانوية مسلم بن عقيل تطبيقيحسن ميثم حسن خليل39932822511033005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل525.0075.00للبنين الوقف الشيعي (ع)ثانوية مسلم بن عقيل تطبيقيحسين علي جبار خفي39942822511033007

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان605.0086.43للبنين الوقف الشيعي (ع)ثانوية مسلم بن عقيل تطبيقيحسين كريم راضي فلحي39952822511033008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد617.0088.14للبنين الوقف الشيعي (ع)ثانوية مسلم بن عقيل تطبيقيحيدر غسان زاهر نصيف39962822511033009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14للبنين الوقف الشيعي (ع)ثانوية مسلم بن عقيل تطبيقيسجاد مالك كاطع عريبي39972822511033011

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية551.0078.71للبنين الوقف الشيعي (ع)ثانوية مسلم بن عقيل تطبيقيمحمد باقر رسن علي39982822511033016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439.0062.71للبنين الوقف الشيعي (ع)ثانوية مسلم بن عقيل تطبيقيمرتضى رياض مريبط موزان39992822511033020
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29للبنين الوقف الشيعي (ع)ثانوية مسلم بن عقيل تطبيقيمصطفى ستار جبارة موشر40002822511033022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان608.0086.86للبنين الوقف الشيعي (ع)ثانوية مسلم بن عقيل تطبيقيمنتظر حسن عكالوي طعمة40012822511033023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط576.0082.29ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقياحمد راضي سالم جابر40022822511035002

كلية الزراعة/جامعة ميسان462.0066.00ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقياحمد مالك هادي عباس40032822511035004

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار443.0063.29ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقياكثم سالم ارهيف جاسم40042822511035006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيايوب عبد الرحيم حسين ازغير40052822511035008

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان609.0087.00ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيجليل لعيبي حسون صالح40062822511035009

كلية العلوم/جامعة ذي قار556.0079.43ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيحسن علي حسين ناصر جيجان40072822511035010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيحسين سالم فالح مزعل40082822511035013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية504.0072.00ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيعبد الحكيم كامل مجبل جودة40092822511035023

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية634.0090.57ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيكرار احمد عباس سعدون40102822511035029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيمجتبى عادل قاسم منصور40112822511035031

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0072.43ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيمحمد تقي حيدر فاخر غضبان40122822511035034

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيمصطفى محمد حنون زاير احميد40132822511035039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيمصطفى هاشم شبيب تعبان40142822511035040

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز632.0090.29ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقييوسف علي حسين جاسم40152822511035046

كلية العلوم/جامعة ميسان593.0084.71ثانوية الحسنين للبنينتطبيقياحمد قاسم محمد سبهان40162822511036002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط558.0079.71ثانوية الحسنين للبنينتطبيقيحسين عادل صباح حامي40172822511036005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية577.0082.43ثانوية الحسنين للبنينتطبيقيحسين محمد كاظم سدخان40182822511036008

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية652.0093.14ثانوية الحسنين للبنينتطبيقيحكيم ممتاز حافظ جنو40192822511036009

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان665.0095.00ثانوية الحسنين للبنينتطبيقيمحمد علي اسوادي طارش40202822511036020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط577.0082.43ثانوية الحسنين للبنينتطبيقيمرتضى رسن عبيد شتيت40212822511036021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط566.0080.86ثانوية الحسنين للبنينتطبيقيمصطفى عوده واشي سعد40222822511036023

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط562.0080.29ثانوية الحسنين للبنينتطبيقيمقتدى خيون جاسم مذبوب40232822511036025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى550.0078.57اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقياحمد حسن محمد حالوب40242822511037003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر440.0062.86اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقياحمد مزهر سحور جاسم40252822511037005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان645.0092.14اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيتاج الدين محمد مزعل جبر40262822511037009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان616.0088.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيجاسم محمد حاتم جحيف40272822511037011

كلية العلوم/جامعة واسط520.0074.29اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحسن المجتبى كريم حنش ياسين40282822511037014

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحسن حنون عالج طوفان40292822511037016

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحسين جمعه علوان عكله40302822511037023

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحسين حامد حنون سعدون40312822511037024

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحسين حيدر حسن متيعب40322822511037025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحسين سعدون حسين خيون40332822511037028

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان621.0088.71اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحسين سعدون زهراو مظلوم40342822511037029

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0068.86اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحسين علي جريو ثابت40352822511037031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان510.0072.86اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحيدر جبار حسين محمد40362822511037039

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط578.0082.57اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحيدر علي لفته فلحي40372822511037041

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار655.0093.57اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الكريم عبد هللا جزل40382822511037046

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية509.0072.71اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيسجاد صدام احمد قاسم40392822511037049

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط601.0085.86اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيسجاد فاضل عطية مشاره40402822511037051

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط586.0083.71اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيسجاد محمد حسن علي40412822511037053

كلية العلوم/جامعة بابل490.0070.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيسجاد هاشم مزعل ثجيل40422822511037055
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كلية العلوم/جامعة ميسان593.0084.71اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعايد نيروز حنتوش ظاهر40432822511037060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية491.0070.14اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعباس جمعه حسين كريم40442822511037061

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان645.0092.14اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعباس حامد عكله مشتت40452822511037062

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعباس رحيم موحي محمد40462822511037065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية541.0077.29اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعباس عبد الزهرة ماشاف جبر40472822511037067

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعباس علي غليم دخيل40482822511037068

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0063.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعباس كاظم رحيم نابت40492822511037070

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة584.0083.43اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعباس موسى زبون حسن40502822511037071

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء590.0084.29اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعبد هللا حامد صابر عبد الرضا40512822511037072

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان611.0087.29اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي تحسين قاسم جريو40522822511037074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي جبار موله سلطان40532822511037075

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان511.0073.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي حسن جمعه سهيل40542822511037077

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط595.0085.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي حسن علي كليش40552822511037078

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان614.0087.71اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي حسن غالي حسن40562822511037079

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط570.0081.43اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي حسين جلوب جابر40572822511037080

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى554.0079.14اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي ناطق خشين شندي40582822511037093

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيغيث حميد عبيرة مطيلب40592822511037094

كلية العلوم/جامعة ميسان593.0084.71اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيفاضل جبر كرم حسين40602822511037097

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان665.0095.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيكاظم شمخي فرحان مديلي40612822511037098

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيكرار حسن جبر عبد الحسن40622822511037100

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيكرار خلف اجميغ حسين40632822511037101

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0091.57اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيكرار عبد هللا عامر حسين40642822511037102

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية623.0089.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمحمد المنتظر عباس علك جعفر40652822511037110

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان637.0091.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمحمد حسين يوسف زامل40662822511037113

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى552.0078.86اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمحمد عدنان سميح سبهان40672822511037121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان528.0075.43اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمحمد علي كريم بدن40682822511037123

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0069.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمحمد مزهر رهن زغير40692822511037126

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمرتضى احمد حسن بدن40702822511037129

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة590.0084.29اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمرتضى زامل حسن فليح40712822511037131

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية500.0071.43اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمرتضى علي كاظم قويطع40722822511037133

كلية العلوم/جامعة واسط534.0076.29اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمسلم حيدر مزهر صنكور40732822511037137

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمسلم فياض قاسم سيد40742822511037138

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمصطفى عباس جبر موزان40752822511037140

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط619.0088.43اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمقتدى جبر زغير ثاني40762822511037143

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط604.0086.29اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمقتدى فيصل مزهر رهن40772822511037145

كلية العلوم/جامعة واسط524.0074.86اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمقتدى مويح مري جابر40782822511037146

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمهدي رائد عاصي جودة40792822511037147

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط562.0080.29اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمهند حريجة جاسم محمد40802822511037150

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيرضا رحيم هاتو لوطي40812822511040009

كلية العلوم/جامعة بابل512.0073.14اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيعلي حسين علي مجو40822822511040012

كلية الزراعة/جامعة ميسان463.0066.14اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيكرار صالح فرحان فزيع40832822511040015

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيمحمد عدنان محسن كعيبر40842822511040016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيمرتضى مجيد هاشم محسن40852822511040018
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيمصطفى كريم كاظم موزان40862822511040021

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان621.0088.71اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيمنتظر محمد علي عواد40872822511040025

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0069.29ثانوية النهرين االهلية للبنينتطبيقيحسين يوسف غالي ميش40882822513001003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة الموصل610.0087.14ثانوية النهرين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى سعيد حاتم الزم40892822513001005

كلية العلوم/جامعة ديالى449.0064.14ثانوية صدى العلوم األهلية للبنينتطبيقيحسين هادي عبد الجليل كاظم40902822513003004

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14ثانوية صدى العلوم األهلية للبنينتطبيقيعلي اشم ابراهيم غانم40912822513003007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية578.0082.57ثانوية صدى العلوم األهلية للبنينتطبيقيمهدي رحيم ناصر نعمه40922822513003012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط580.0082.86ثانوية المستقبل االهلية للبنينتطبيقينور الدين احمد ناصر سالم40932822513005009

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل469.0067.00االهلية للبنين (ص)ثانوية ال الرسول تطبيقيجعفر صادق حسن راشد40942822513006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل440.0062.86االهلية للبنين (ص)ثانوية ال الرسول تطبيقيمقتدى يحيى عاتي فنجان40952822513006010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد عباس فاضل حسن40962822515001009

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية481.0068.71اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيامير علي عبد الزهره شرهان40972822515001013

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى464.0066.29اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيجاسم محمد خلف علي40982822515001018

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيجعفر جميل طعمه جابر40992822515001020

كلية الزراعة/جامعة ميسان458.0065.43اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين جليل سعيد خليف41002822515001032

كلية العلوم/جامعة ديالى448.0064.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين علي امعرب سعدون41012822515001044

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى492.0070.29اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين علي بري محمد41022822515001045

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء457.0065.29اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين محمد جاسم معله41032822515001058

كلية العلوم/جامعة واسط536.0076.57اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحمزه جمعه احمد جاسم41042822515001063

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان624.0089.14اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحيدر ميثم كريم كامل41052822515001068

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط591.0084.43اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيزين العابدين خالد سالم حسين41062822515001075

كلية العلوم/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسجاد جواد كاظم سيد41072822515001078

كلية العلوم/جامعة القادسية506.0072.29اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسجاد عبد الحسين ارحيمه طاهر41082822515001081

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسجاد عالء عبد الحسن عبد الحسين41092822515001082

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسجاد مهدي محيسن محمد41102822515001086

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية635.0090.71اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيصادق جبار عذيب بويج41112822515001089

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيصفاء حسين داود عيسى41122822515001092

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعباس ضباب مجمان عليوي41132822515001096

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي احمد حسين حمادي41142822515001102

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي جعفر غيالن فريح41152822515001106

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي راضي مطلب علك41162822515001111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان531.0075.86اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي محمد حمودي كسار41172822515001118

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيكرار ناهي كاطع كرم41182822515001132

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية577.0082.43اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد راضي مطلب علك41192822515001149

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد علي كريم كاظم شاوي41202822515001155

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد شواي41212822515001158

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمنتظر ريسان حسين حميد41222822515001186

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل433.0061.86اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيموسى رحيم علي كرم41232822515001201

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان676.0096.57اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيياسر منشد خضير هندي41242822515001207

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0077.43ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيباقر علي حسين كبيش41252822517002002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيحيدر مزهر محمد نايف41262822517002005

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيسجاد خالد وحيد حسين41272822517002008

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية486.0069.43ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيعباس طعمه عبد العباس سويري41282822517002011
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كلية التربية/جامعة ميسان562.0080.29ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيعلي خير هللا ثجيل ليلو41292822517002014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيعماد محمد طهمور صخي41302822517002016

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء436.0062.29ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيكرار وذيح جري صابر41312822517002020

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء502.0071.71ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيمحمد سالم عبد طريف41322822517002021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيمحمد سالم كركان مطلك41332822517002022

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية448.0064.00ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيمرتضى حسين رسن ناصر41342822517002024

كلية العلوم/جامعة بابل508.0072.57ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيمرتضى عادل طارق دايش41352822517002025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية477.0068.14ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيهادي عطيه عباس مرحل41362822517002028

كلية العلوم/جامعة ميسان592.0084.57ثانوية النصر المختلطةتطبيقيحسن جبار بهار جوده41372822517004003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط512.0073.14ثانوية النصر المختلطةتطبيقيحيدر داود سالم حافظ41382822517004008

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية552.0078.86ثانوية النصر المختلطةتطبيقيحيدر كريم جلوب شمخي41392822517004009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان621.0088.71ثانوية النصر المختلطةتطبيقيعباس خضير عباس جبر41402822517004014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29ثانوية النصر المختلطةتطبيقيعبد الرضا سعد سلمان رحيمه41412822517004016

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان628.0089.71ثانوية النصر المختلطةتطبيقيعلي خلف حاتم جبر41422822517004018

كلية الزراعة/جامعة ميسان460.0065.71ثانوية النصر المختلطةتطبيقيعلي محسن علي خليفه41432822517004022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29ثانوية النصر المختلطةتطبيقيمحمد عيدان خليفه ناهي41442822517004030

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان666.0095.14ثانوية النصر المختلطةتطبيقيمحمد يونس عباس جبر41452822517004031

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية النصر المختلطةتطبيقيمرتضى عباس دنانه مناتي41462822517004033

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان636.0090.86ثانوية النصر المختلطةتطبيقيمنتظر احمد زوير حسين41472822517004036

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية653.0093.29ثانوية النصر المختلطةتطبيقييحيى خضير عباس جبر41482822517004039

كلية العلوم/جامعة بابل510.0072.86ثانوية الصفا المختلطةتطبيقياحمد جبار اسد شناوه41492822517005002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0069.14ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيجواد كاظم هاشم نافل41502822517005004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط598.0085.43ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيحسين رياض مجيد شملكي41512822517005005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر464.0066.29ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيحسين صبيح كاظم خليل41522822517005006

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان667.0095.29ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيسجاد عبد الكاظم عاصي ثجيل41532822517005008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر431.0061.57ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيعلي سامي جاسب سعيد41542822517005012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان615.0087.86ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيعلي وليد شميدل سدخان41552822517005015

كلية العلوم/جامعة القادسية482.0068.86ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيكرار نسيم ستار هاشم41562822517005017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0064.71ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيكريم شنيشل وادي كركوش41572822517005018

كلية العلوم/جامعة بابل504.0072.00ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيمحمد جابر ساحل محبس41582822517005019

كلية العلوم/جامعة بابل492.0070.29ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيمحمد صبري خميس سعيد41592822517005021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0084.71ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيمحمد عدنان شايع هندي41602822517005022

كلية العلوم/جامعة بابل510.0072.86ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيمحمد فيصل جاسم محمد41612822517005023

كلية العلوم/جامعة بابل507.0072.43ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيمصطفى كامل بنيان عشب41622822517005025

كلية العلوم/جامعة ميسان614.0087.71ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيموسى حامد عبد الزهرة صالح41632822517005026

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان607.0086.71ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيراضي احمد قاسم محمد41642822517006004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0065.14ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيسجاد مطر عبد الحسن فنجان41652822517006005

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيعباس رياض ابو حميد زالف41662822517006006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط565.0080.71ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيعلي خليل هاشم محمد41672822517006008

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0071.57ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيعيسى كاظم غويجي بريهي41682822517006011

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى517.0073.86ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيغفار افهيم خليف شنجار41692822517006012

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط579.0082.71ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيمحمد بدر جبين باشخ41702822517006016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى431.0061.57ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيمحمد صالح حنون سعدون41712822517006017
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0073.00ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيباقر جبار عبد ماضي41722822517008003

كلية العلوم/جامعة واسط553.0079.00ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيحسين حبيب غازي حسوني41732822517008006

كلية العلوم/جامعة القادسية503.0071.86ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيحسين كريم عبد الحسن بالسم41742822517008007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية591.0084.43ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيرسول فرحان عبد الزهرة جبار41752822517008009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية531.0075.86ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيسالم سعدون دهام ارحيل41762822517008010

كلية التربية/جامعة ميسان589.0084.14ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيصادق احمد جاسم عكلة41772822517008011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيعلي سعد عريبي ثجيل41782822517008014

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية496.0070.86ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيعلي عادل ونيس هندس41792822517008015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط455.0065.00ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيكرار علي شنيشل جاسم41802822517008016

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان610.0087.14ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيمصطفى نعيم جويعد جبر41812822517008021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية441.0063.00ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقيحسن احمد قدري محمد41822822517010004

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية591.0084.43ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقيحمزة حسن حنتاو محمد41832822517010010

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية563.0080.43ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقيحيدر سالم شامي مطر41842822517010011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط440.0062.86ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقيرضا علي محيبس جاسم41852822517010012

كلية القانون/جامعة ميسان563.0080.43ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقيسجاد حسن جلود رحمة41862822517010013

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقيمحمد حسن علي نور الدين41872822517010029

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0068.86ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقيمحمد علي ذهب دهش41882822517010030

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط546.0078.00ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةتطبيقيبرزان دهيم نصر عذير41892822517012002

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية601.0085.86ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةتطبيقيسجاد حميد صدام كريم41902822517012016

كلية العلوم/جامعة واسط518.0074.00ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةتطبيقيسجاد علي رحمه علي41912822517012018

كلية التربية/جامعة ميسان555.0079.29ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةتطبيقيعلي قاسم محمد ياسين41922822517012021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0065.14ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةتطبيقيكرار ابراهيم طالب خضر41932822517012026

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةتطبيقيمحمد رعد حمدان جلوب41942822517012030

كلية الزراعة/جامعة ميسان459.0065.57الخارجيونتطبيقيحسنين صباح حسين دبس41952822518001080

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية569.0081.29الخارجيونتطبيقيحسين علي شاطي سلوكي41962822518001105

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0063.71الخارجيونتطبيقيحسين محمد جبار حسين41972822518001117

كلية العلوم/جامعة القادسية494.0070.57الخارجيونتطبيقيذو الفقار مهدي سعدون راضي41982822518001136

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0076.00الخارجيونتطبيقيسجاد هاشم عوده جبر41992822518001162

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86الخارجيونتطبيقيعباس فيصل حمود علوان42002822518001183

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية514.0073.43الخارجيونتطبيقيغيث علي عبدالحسن محمد باقر42012822518001249

كلية العلوم/جامعة بغداد578.0082.57الخارجيونتطبيقيمسلم ستار جبار ساهي42022822518001326

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43الخارجيونتطبيقيمقتدى حيدر فرحان فليح42032822518001344

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم473.0067.57ثانوية النضال للبناتتطبيقيافراح جاسم محمد كطان42042822522001002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان521.0074.43ثانوية النضال للبناتتطبيقيبنين سعد محمد ساهي42052822522001004

كلية الزراعة/جامعة ميسان461.0065.86ثانوية النضال للبناتتطبيقيبنين طالب جماغ عيسى42062822522001005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0063.86ثانوية النضال للبناتتطبيقيحنين جبار واشل هليل42072822522001008

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية485.0069.29ثانوية النضال للبناتتطبيقيحوراء جاسم محمد ارحيمة42082822522001011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0061.86ثانوية النضال للبناتتطبيقيدعاء حسن حسان ساجت42092822522001016

كلية التربية/جامعة ميسان552.0078.86ثانوية النضال للبناتتطبيقيرغد حاتم عبد الواحد حسن42102822522001019

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0072.00ثانوية النضال للبناتتطبيقيرقيه جواد ناصر حسين42112822522001022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71ثانوية النضال للبناتتطبيقيزهراء حسين حساني جمعة42122822522001026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان630.0090.00ثانوية النضال للبناتتطبيقيزهراء سالم عبد القادر خلف42132822522001029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة439.0062.71ثانوية النضال للبناتتطبيقيزهراء علي حميد موزان42142822522001032
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كلية العلوم/جامعة ميسان597.0085.29ثانوية النضال للبناتتطبيقيزينب احمد حسن عباس42152822522001037

كلية العلوم/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية النضال للبناتتطبيقيزينب عقيل خلف محمد42162822522001041

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية529.0075.57ثانوية النضال للبناتتطبيقيزينب كريم سيد عبد علي42172822522001042

كلية العلوم/جامعة ميسان602.0086.00ثانوية النضال للبناتتطبيقيفاطمة جبار عطوان مطر42182822522001050

كلية العلوم/جامعة ميسان592.0084.57ثانوية النضال للبناتتطبيقيمريم حسين عبد الحسن عبيرة42192822522001058

كلية العلوم/جامعة ميسان618.0088.29ثانوية النضال للبناتتطبيقيمنار علي خلف مجيسر42202822522001060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0064.43ثانوية النضال للبناتتطبيقينور احمد جبار عبد هللا42212822522001062

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية النضال للبناتتطبيقينور الهدى جاسم عاصي سلمان42222822522001063

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية614.0087.71ثانوية النضال للبناتتطبيقينور الهدى صالح عبد الرحيم علي42232822522001064

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان588.0084.00ثانوية النضال للبناتتطبيقيهدى رحيم سلمان حوشي42242822522001067

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية االصالة للبناتتطبيقياسراء محمد عكار علي42252822522002002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29ثانوية االصالة للبناتتطبيقياسماء علي ساهي وادي42262822522002003

كلية التربية/جامعة ميسان580.0082.86ثانوية االصالة للبناتتطبيقياسيا عبد حسين محيسن42272822522002004

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء577.0082.43ثانوية االصالة للبناتتطبيقياالء مطر محمد علي42282822522002005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00ثانوية االصالة للبناتتطبيقياية طالب عبد االمير جاسم42292822522002006

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار656.0093.71ثانوية االصالة للبناتتطبيقيايمان رعد عكار رشود42302822522002007

كلية العلوم/جامعة القادسية488.0069.71ثانوية االصالة للبناتتطبيقيبتول ستار شعير عبانه42312822522002008

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية االصالة للبناتتطبيقيبنين سالم عريبي نافل42322822522002009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط457.0065.29ثانوية االصالة للبناتتطبيقيتبارك ملك سوادي نعيثل42332822522002014

كلية الزراعة/جامعة ميسان464.0066.29ثانوية االصالة للبناتتطبيقيحميده احمد حمادي جابر42342822522002015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان506.0072.29ثانوية االصالة للبناتتطبيقيحوراء كاظم عجيل والي42352822522002016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان537.0076.71ثانوية االصالة للبناتتطبيقيدالل جليل موسى كاظم42362822522002017

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية االصالة للبناتتطبيقيرؤى عقيل عبد الساده حويش42372822522002018

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0091.57ثانوية االصالة للبناتتطبيقيرقية كامل مدهوش عنيد42382822522002020

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان537.0076.71ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزمن رحيم رشك مطلك42392822522002021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان507.0072.43ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزهراء جمال ناصر عباس42402822522002022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان635.0090.71ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزهراء رعد حسن خرنوب42412822522002023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان629.0089.86ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزهراء عبد الكريم كاظم محمد42422822522002024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية515.0073.57ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزينب علي رضا علي42432822522002032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزينب محسن الزم لعيبي42442822522002034

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية االصالة للبناتتطبيقيسجى علي سميح سبهان42452822522002036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان516.0073.71ثانوية االصالة للبناتتطبيقيسكنه ستار جبار جويعد42462822522002037

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان706.00100.86ثانوية االصالة للبناتتطبيقيشهد احمد عبد هللا جبار42472822522002039

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان671.0095.86ثانوية االصالة للبناتتطبيقيفاطمة زغير جاسم عباس42482822522002045

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية487.0069.57ثانوية االصالة للبناتتطبيقيفاطمة هادي جبار هديهد42492822522002050

كلية التربية/جامعة ميسان570.0081.43ثانوية االصالة للبناتتطبيقيمعصومه حسين عبود خنجر42502822522002053

كلية العلوم/جامعة واسط538.0076.86ثانوية االصالة للبناتتطبيقيهدى حمودي قاسم فليح42512822522002063

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط598.0085.43ثانوية االصالة للبناتتطبيقيهدى عبد الرضا طعيمه هذال42522822522002064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0062.29ثانوية االصالة للبناتتطبيقيهند حسن بشاره حسن42532822522002067

كلية التربية/جامعة ميسان574.0082.00ثانوية االصالة للبناتتطبيقيوسن عماد فرج زمروتي42542822522002068

كلية الزراعة/جامعة ميسان458.0065.43ثانوية االصالة للبناتتطبيقيوفاء علي كريم طوك42552822522002069

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة594.0084.86ثانوية رفيدة االنصارية للبناتتطبيقيعذراء حسين صالح بنيه42562822522004003

كلية التربية/جامعة ميسان593.0084.71ثانوية رفيدة االنصارية للبناتتطبيقيفاطمه حسن محمد حسين42572822522004005

111 من 99صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

ميسان 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيآمنه حسن حنون جويري42582822522005001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان618.0088.29اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقياديان حسن عذافه سعودي42592822522005002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل636.0090.86اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقياماني نبراس رحيم فياض42602822522005003

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء470.0067.14اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيبنت الهدى شهاب جوهر غانم42612822522005005

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان662.0094.57اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيبنين فرحان عودة حسوني42622822522005007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0066.00اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيبنين محمد راضي محسن42632822522005008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان637.0091.00اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيرسل حيدر محمد هاشم42642822522005017

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية493.0070.43اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيرقية بشير جبار مويعز42652822522005018

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء بشير بدر اسماعيل42662822522005020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء حسام ظاهر حميدي42672822522005022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء علي كريم راضي42682822522005026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان625.0089.29اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزينب حيدر محمد عبد الحميد42692822522005029

كلية التربية/جامعة ميسان570.0081.43اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزينب سعد قاسم عبد علي42702822522005031

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية513.0073.29اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزينب علي كريم راضي42712822522005033

كلية العلوم/جامعة ميسان594.0084.86اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيسارة حيدر صاحب مصطفى42722822522005034

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية572.0081.71اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيسجى صباح جعفر سالم42732822522005035

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0092.86اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيفاطمة مهدي محسن بستان42742822522005043

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان638.0091.14اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيفاطمة ميثم كريم معلعل42752822522005045

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى550.0078.57اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيفرقان حسين جهلول شناوه42762822522005046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيمريم صالح حمود علي42772822522005049

كلية التربية/جامعة ميسان568.0081.14اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيمريم فرحان زياره عكال42782822522005050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط466.0066.57اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيمعصومة حسين فهد سلمان42792822522005051

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية534.0076.29اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينبأ كريم صالح محمد42802822522005052

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0083.71اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينرجس احمد حطاب ادهيم42812822522005053

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان626.0089.43اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينور احمد فؤاد خليل42822822522005056

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان515.0073.57اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينور فارس مظفر ناهي42832822522005059

كلية العلوم/جامعة واسط569.0081.29اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينور محمد اسماعيل جاسم42842822522005061

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان664.0094.86اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقييقين حسن سراي بدن42852822522005064

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية التحرير للبناتتطبيقياية محسن عبد الحسين جليل42862822522007002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط577.0082.43ثانوية التحرير للبناتتطبيقيرباب محمد جاسب مونس42872822522007004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57ثانوية التحرير للبناتتطبيقيزهراء علي فرحان علي42882822522007006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان627.0089.57ثانوية التحرير للبناتتطبيقيغدير فاضل موات كاظم42892822522007011

كلية العلوم/جامعة ذي قار544.0077.71ثانوية العذراء للبناتتطبيقياسراء ابراهيم ياسر نصيف42902822522008001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86ثانوية العذراء للبناتتطبيقيامنه ريسان حسن لفته42912822522008003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان513.0073.29ثانوية العذراء للبناتتطبيقيامنه عادل عبد الحسين حيدر42922822522008004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان525.0075.00ثانوية العذراء للبناتتطبيقيبراء عبد الحسين فيصل حاتم42932822522008007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0068.57ثانوية العذراء للبناتتطبيقيزهراء احمد غافل جبير42942822522008013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان493.0070.43ثانوية العذراء للبناتتطبيقيزهراء جواد كاظم مسير42952822522008015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان521.0074.43ثانوية العذراء للبناتتطبيقيزهراء عبد الحسين مطر كاظم42962822522008017

كلية العلوم/جامعة ذي قار540.0077.14ثانوية العذراء للبناتتطبيقيزهراء فيصل محمد فريح42972822522008019

كلية العلوم/جامعة ميسان594.0084.86ثانوية العذراء للبناتتطبيقيزهراء كاظم مهنه عباس42982822522008020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان539.0077.00ثانوية العذراء للبناتتطبيقيزهراء مجبل حيدر محمد42992822522008021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان509.0072.71ثانوية العذراء للبناتتطبيقيزهراء ميثم حاتم حسن43002822522008023
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قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان655.0093.57ثانوية العذراء للبناتتطبيقيطفوف عباس دواي منصور43012822522008029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية العذراء للبناتتطبيقيفرقد عبد الكاظم حسان عبد 43022822522008033

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43اعدادية العمارة للبناتتطبيقيابتسام حسيب جابر حميد43032822522009001

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية العمارة للبناتتطبيقيامنه بنت الهدى عبد الحسن عالوي بدر43042822522009004

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية العمارة للبناتتطبيقيايات احمد رمضان علوان43052822522009005

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية569.0081.29اعدادية العمارة للبناتتطبيقيايات سكندر حسين صالح43062822522009006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية484.0069.14اعدادية العمارة للبناتتطبيقيايات عالوي صكبان جبار43072822522009007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط597.0085.29اعدادية العمارة للبناتتطبيقيايه احمد محمد رامز43082822522009008

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل638.0091.14اعدادية العمارة للبناتتطبيقيايه محسن عبد الحسين زوره43092822522009012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية العمارة للبناتتطبيقيبنين سالم حنون مزبان43102822522009016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان614.0087.71اعدادية العمارة للبناتتطبيقيبنين محمد لفته رسن43112822522009019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان493.0070.43اعدادية العمارة للبناتتطبيقيتقى قاسم سعيد زامل43122822522009023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية العمارة للبناتتطبيقيرقية حامد اسماعيل عبد الكريم43132822522009029

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية518.0074.00اعدادية العمارة للبناتتطبيقيروان سعد عزيز خلف43142822522009032

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط575.0082.14اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء شهيد خشان فياض43152822522009036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان533.0076.14اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء علي كحيط رحيمه43162822522009037

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية551.0078.71اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء كاظم سابط جبر43172822522009039

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان618.0088.29اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء ماجد جواد كاظم43182822522009040

كلية التربية/جامعة ميسان554.0079.14اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزينب عباس نشيمي عالوي43192822522009046

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان667.0095.29اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزينب عبد الكريم عبد الحسين خلف43202822522009047

كلية الزراعة/جامعة واسط441.0063.00اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزينب محسن موحي مخرب43212822522009048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان525.0075.00اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزينه كاظم سابط جبر43222822522009049

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0073.00اعدادية العمارة للبناتتطبيقيساره صالح علي كصيب43232822522009050

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية541.0077.29اعدادية العمارة للبناتتطبيقيسجى صالح علي كصيب43242822522009052

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان643.0091.86اعدادية العمارة للبناتتطبيقيشمس محمد عبود جابر43252822522009056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية العمارة للبناتتطبيقيشمس محمد علي نعمه43262822522009057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان519.0074.14اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفاطمه جمال كرم ماهور43272822522009065

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان521.0074.43اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفاطمه صباح صدام زهراو43282822522009067

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط591.0084.43اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفاطمه علي عباس بستان43292822522009069

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية العمارة للبناتتطبيقيمريم محمد عبد الرضا حسان43302822522009076

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية558.0079.71اعدادية العمارة للبناتتطبيقينبا حسن حميد معال43312822522009080

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان622.0088.86اعدادية العمارة للبناتتطبيقينبا صاحب كاظم جابر43322822522009081

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان504.0072.00اعدادية العمارة للبناتتطبيقينور الهدى زكي بريسم حافظ43332822522009085

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0070.86اعدادية العمارة للبناتتطبيقينور قاسم حميد جواد43342822522009087

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان639.0091.29اعدادية العمارة للبناتتطبيقيهاجر نزار حافظ زويد43352822522009088

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية488.0069.71اعدادية العمارة للبناتتطبيقيهدى عزيز عنيد لفته43362822522009089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان478.0068.29ثانوية الفرات للبناتتطبيقياسيل محمد نهيم كاظم43372822522010002

كلية التربية/جامعة ميسان575.0082.14ثانوية الفرات للبناتتطبيقيبنين فاضل حسن سباهي43382822522010011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية547.0078.14ثانوية الفرات للبناتتطبيقيتبارك عبد كاظم جبر43392822522010012

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0071.57ثانوية الفرات للبناتتطبيقيجمانة محمد عبد علي جعفر43402822522010013

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان610.0087.14ثانوية الفرات للبناتتطبيقيرجاء كاظم رشك حبيب43412822522010014

كلية العلوم/جامعة واسط519.0074.14ثانوية الفرات للبناتتطبيقيرقية محمد جاسم كاظم43422822522010017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان508.0072.57ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزهراء فرحان عاجب كرم43432822522010023
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان646.0092.29ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزهراء كاظم رشك حبيب43442822522010024

كلية التربية/جامعة ميسان562.0080.29ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزهرة محمد فجاج سابط43452822522010027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان505.0072.14ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزينب صاحب علي وريوش43462822522010029

كلية الزراعة/جامعة ميسان445.0063.57ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزينة جمعة نعيم خليف43472822522010033

كلية العلوم/جامعة ميسان616.0088.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيشهد عبد الحسين علي حسين43482822522010040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0063.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيطيبة محمد عبد الملك عاصي43492822522010041

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان618.0088.29ثانوية الفرات للبناتتطبيقيفاطمة ثابت حسين صابر43502822522010045

كلية العلوم/جامعة ميسان598.0085.43ثانوية الفرات للبناتتطبيقيفاطمة جبار محيسن محمد43512822522010046

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء595.0085.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيفاطمة جمعة سالم يونس43522822522010047

كلية الزراعة/جامعة ميسان446.0063.71ثانوية الفرات للبناتتطبيقيفاطمة خالد جعفر جياد43532822522010050

كلية الزراعة/جامعة ميسان463.0066.14ثانوية الفرات للبناتتطبيقيكوثر سلمان صالح مهدي43542822522010052

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86ثانوية الفرات للبناتتطبيقيمروج عادل غاسم محمد43552822522010053

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية553.0079.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيمريم احمد حسين زبون43562822522010054

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان666.0095.14ثانوية الفرات للبناتتطبيقيمالك علي يحيى عطيوي43572822522010055

كلية العلوم/جامعة واسط541.0077.29ثانوية الفرات للبناتتطبيقينبأ خليل موسى حميد43582822522010056

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار597.0085.29ثانوية الفرات للبناتتطبيقيهاجر ماجد جمعة عبد الحسن43592822522010057

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان616.0088.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزهراء رعد مطر جابر43602822522010060

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيتبارك فاضل مجيل جميغ43612822522011002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان519.0074.14ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيتسنيم عباس حسين ناصر43622822522011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان486.0069.43ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيحجية جابر عبد الصمد رسن43632822522011006

كلية العلوم/جامعة ميسان603.0086.14ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيزهراء جسام جمعه جلوب43642822522011008

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية563.0080.43ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيزهراء هامل جبر بليش43652822522011009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان517.0073.86ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيسارة بشار ساهي فنجان43662822522011010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان642.0091.71ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيكوثر خزعل فنيطل محمد43672822522011015

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية590.0084.29ثانوية الكحالء للبناتتطبيقينبأ عباس حسن سدخان43682822522011019

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية552.0078.86ثانوية الكحالء للبناتتطبيقينور الهدى ناصر رحيمه جبر43692822522011022

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين629.0089.86اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيبنين عباس فرحان اطليل43702822522012007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيبنين محمد عبد الرضا شلش43712822522012009

كلية العلوم/جامعة سومر495.0070.71اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيتقى شمعون عليل كريدي43722822522012010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل478.0068.29اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيحوراء عودة حسين سلمان43732822522012012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيزهراء حسين صدام نعيمه43742822522012016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان530.0075.71اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيزهراء عبد ارحيمة فواد43752822522012019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط564.0080.57اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيزهراء كريم صبر زباله43762822522012022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0068.43اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيزينب سعيد صبر زباله43772822522012027

كلية العلوم/جامعة بابل488.0069.71اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيصابرين محمد جمعه سيالن43782822522012035

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان613.0087.57اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيطيبة حسين حويل جعاز43792822522012037

كلية العلوم/جامعة ميسان597.0085.29اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيمريم مزعل ارحيمة فواد43802822522012043

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية581.0083.00اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيهبه صبيح جابر كحامي43812822522012046

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0082.00اعدادية اليمامة للبناتتطبيقياديان محمد رحيم كاظم43822822522013001

كلية العلوم/جامعة ميسان643.0091.86اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيايات احمد موسى زاير43832822522013002

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيبنين عامر موسى جبر43842822522013007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيتقى احمد حاتم محمد43852822522013011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيرقيه مجيد راضي عوده43862822522013014
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان642.0091.71اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزهراء احمد موسى زاير43872822522013016

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزينب حسين زمام حسن43882822522013017

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية495.0070.71اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزينب عادل خلف جاسم43892822522013018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0068.86اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزينب علي ابراهيم نعمه43902822522013020

كلية العلوم/جامعة واسط547.0078.14اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفاطمه يعقوب لفته علي43912822522013027

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيكوثر سالم جبار نعمه43922822522013028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية523.0074.71اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيمريم الياس محمد علي43932822522013032

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان678.0096.86اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيمريم صبيح محمد خشين43942822522013034

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية581.0083.00اعدادية اليمامة للبناتتطبيقينور الزهراء عبد الكريم جياد لعيبي43952822522013036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان493.0070.43اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيهبه مهدي جاسم محمد43962822522013039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط564.0080.57ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيبنين علي رسول عبد43972822522015002

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط452.0064.57ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيزهراء عبد هللا حنون سلمان43982822522015009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط495.0070.71ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيزهراء كريم سلمان محمد43992822522015011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط466.0066.57ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيزينب حيدر عماره حاجي44002822522015014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط504.0072.00ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيزينب رعد جبار محمد44012822522015015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان505.0072.14ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيزينب سعد جار هللا عزيز44022822522015016

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط633.0090.43ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيصفا نجم عبد علي حنش44032822522015019

كلية العلوم/جامعة واسط570.0081.43ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيضحى نجم عبد حمد هللا44042822522015021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط586.0083.71ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيفاطمه سرحان هاشم نعمه44052822522015026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0073.00ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيفاطمه فراس حليم فرج44062822522015027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط508.0072.57ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقينور الزهراء كاظم دليمي مازاد44072822522015032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقينور الهدى صالح حسن جلعوط44082822522015033

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان655.0093.57ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيرفل صالح حسن علي44092822522016002

كلية العلوم/جامعة ميسان620.0088.57ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيرقية محمد مجيد حميد44102822522016003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان519.0074.14ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيزهراء كريم جوني راضي44112822522016005

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية541.0077.29ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيفرند محمد عبد السالم صبري44122822522016007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط501.0071.57ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيكوثر خلف حميد عباس44132822522016008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقينور الهدى احمد مجبل مهودر44142822522016010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان537.0076.71ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيوجدان تحسين عليوي شخير44152822522016012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان529.0075.57ثانوية كميت للبناتتطبيقياسراء جمعه جبار محسن44162822522017002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية كميت للبناتتطبيقيبتول علي قاسم حسين44172822522017003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية كميت للبناتتطبيقيبنين عباس هواس فرحان44182822522017004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية كميت للبناتتطبيقيحنين ناصر رسن سبع44192822522017006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان650.0092.86ثانوية كميت للبناتتطبيقيرحمه عيدان فرحان جبر44202822522017008

كلية العلوم/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية كميت للبناتتطبيقيزهراء حاتم كريم حسن44212822522017010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان484.0069.14ثانوية كميت للبناتتطبيقيزهراء عبد هللا حسان غضبان44222822522017011

كلية التربية/جامعة ميسان557.0079.57ثانوية كميت للبناتتطبيقيزهراء كريم عبد العباس جاسم44232822522017012

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية655.0093.57ثانوية كميت للبناتتطبيقيطيبه تحسين عبد الرضا عذار44242822522017017

كلية التربية/جامعة ميسان577.0082.43ثانوية كميت للبناتتطبيقيفاطمه فالح عبد الحسن مشكور44252822522017019

كلية العلوم/جامعة ميسان646.0092.29ثانوية كميت للبناتتطبيقيفاطمة محمد سلمان حري44262822522017020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29ثانوية كميت للبناتتطبيقيفاطمه حسن جاسم دنانه44272822522017021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقياستبرق شيحان حميد ناموس44282822522018001

كلية التربية/جامعة ميسان584.0083.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيايات حسن ثامر هوير44292822522018006
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيايمان سعدون خلف كاظم44302822522018009

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0074.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيايمان عباس رسن عبد44312822522018011

كلية التربية/جامعة ميسان582.0083.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيايه صبيح مهاوي حاتم44322822522018012

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية476.0068.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيبتول عبد الزهرة عمر هوير44332822522018013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط574.0082.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيبنت الهدى علي جبار عويد44342822522018014

كلية العلوم/جامعة ميسان602.0086.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيبنين جبار جاسم حبيب44352822522018015

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان654.0093.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيبنين وليد حسين سعد44362822522018020

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان656.0093.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيتقى كاظم جاسم محمد44372822522018023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية552.0078.86ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيتوراة قاسم موسى فريح44382822522018024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية543.0077.57ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيخديجة حسين محمد حسون44392822522018027

كلية العلوم/جامعة ميسان631.0090.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيرسل جمال عبد الكاظم رشيد44402822522018029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط439.0062.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيرشا اسعد جبار مشجل44412822522018031

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان619.0088.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيروان ماجد حميد حسين44422822522018033

كلية التربية/جامعة ميسان574.0082.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء جمعة فؤاد حمود44432822522018035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0068.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء حسن حميد رسن44442822522018037

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء خالد طاهر نعمة44452822522018039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0068.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء زياد بشار خليفه44462822522018040

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان604.0086.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء عبد الحسين لعيبي مفتن44472822522018044

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0078.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء عبد الخالق خلف غضبان44482822522018045

كلية العلوم/جامعة واسط512.0073.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء علي حسين كاظم44492822522018046

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء فالح فاخر جبارة44502822522018048

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان658.0094.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء محمد مجيد جاسم44512822522018052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان481.0068.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزينب خزعل نعمة زويهي44522822522018055

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان614.0087.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزينب خلف شحيت حسين44532822522018056

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان611.0087.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزينب عبد الصمد قاسم علك44542822522018057

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان653.0093.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزينب محمد حسين عليوي44552822522018061

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان511.0073.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزينب مهدي صالح بربري44562822522018062

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزينب مهدي لعيبي حسن44572822522018063

كلية التربية/جامعة ميسان582.0083.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيساجده جاسم محمد شندي44582822522018065

كلية العلوم/جامعة تكريت479.0068.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيساره سالم كاظم حاوي44592822522018066

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيسكينه ستار جبار جعفر44602822522018067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيشفاء حسن حميد رسن44612822522018068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيشهد جمعه طعيمه مسير44622822522018071

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان672.0096.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيشهد سعد جاسم محمد44632822522018072

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان613.0087.57ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيضحى حسن خميس عباس44642822522018073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيضحى عبد الكريم جبره هللا حسين44652822522018074

كلية العلوم/جامعة ميسان617.0088.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيضحى علي حسين رسن44662822522018075

كلية العلوم/جامعة كربالء568.0081.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء جاسم عبود علي44672822522018078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان502.0071.71ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيكوثر كاظم خلف علي44682822522018081

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان543.0077.57ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيكوثر ياسين عارف عبد علي44692822522018083

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيمريم قاسم مشتت ماين44702822522018087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان519.0074.14ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيمنار جمعه شامخ علي44712822522018090

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقينور الهدى خماط موسى طعمه44722822522018094
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان650.0092.86ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيهدى فالح فاخر جباره44732822522018101

كلية التربية/جامعة ميسان581.0083.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقييقين جبار جاسم حبيب44742822522018102

كلية علوم البحار/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقييقين عباس رحيم باشط44752822522018103

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية487.0069.57ثانوية الغفران للبناتتطبيقيام البنين فارس عواد فريح44762822522019002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان649.0092.71ثانوية الغفران للبناتتطبيقيايالف حسن خزعل حمدان44772822522019003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية الغفران للبناتتطبيقيايمان حسين نعمة كاووش44782822522019006

كلية العلوم/جامعة ميسان611.0087.29ثانوية الغفران للبناتتطبيقيبنين جواد مطشر سعد44792822522019009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة448.0064.00ثانوية الغفران للبناتتطبيقيتبارك زامل زمام حسن44802822522019010

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية561.0080.14ثانوية الغفران للبناتتطبيقيختام خيري قاسم لفتة44812822522019014

كلية الزراعة/جامعة كربالء424.0060.57ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزهراء ثائر عبد الحسن جبار44822822522019020

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0070.57ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزهراء جميل كريم مهاوي44832822522019021

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية551.0078.71ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزهراء خالد حسان عبيد44842822522019022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان520.0074.29ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزهراء رحيم كاظم حسين44852822522019023

كلية العلوم/جامعة سومر500.0071.43ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزهراء محمد صبيح خماس44862822522019026

كلية العلوم/جامعة ميسان598.0085.43ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزينب محمد عباس ناصر44872822522019030

كلية الزراعة/جامعة ميسان449.0064.14ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزينة مهند مهدي منخي44882822522019031

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية532.0076.00ثانوية الغفران للبناتتطبيقيشهد علي جبار عمار44892822522019033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0068.00ثانوية الغفران للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء ناظم طعمة عواجة44902822522019039

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان610.0087.14ثانوية الغفران للبناتتطبيقيمريم احمد شامخ علي44912822522019043

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان604.0086.29ثانوية الغفران للبناتتطبيقيمريم خالد حسان عبيد44922822522019044

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0074.57ثانوية الغفران للبناتتطبيقيهمسة حيدر محمد شامر44932822522019051

كلية القانون/جامعة ميسان588.0084.00اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيامنة كاظم عبد الحسن مزيد44942822522020004

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية544.0077.71اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيامنه حيدر امين عرار44952822522020005

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية513.0073.29اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيايات حسين حبيب لطيف44962822522020007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيبنين قاسم محمد عليوي44972822522020012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيخديجة نعيم حمد جودة44982822522020015

كلية العلوم/جامعة واسط525.0075.00اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيرقية حمود طابور سعد44992822522020016

كلية التربية/جامعة ميسان566.0080.86اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزهراء احمد خلف حمود45002822522020019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان652.0093.14اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزهراء جبار بدن عويد45012822522020022

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان523.0074.71اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزهراء داود سالم حافظ45022822522020024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية516.0073.71اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزهراء علي هليل صابط45032822522020029

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان669.0095.57اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزهراء عيدان ثجيل كاظم45042822522020030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان512.0073.14اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزهراء قاسم دنانة مناتي45052822522020031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان528.0075.43اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزهراء محمد عطية جبر45062822522020032

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان644.0092.00اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزينب علي عبد الزهره داخل45072822522020035

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان645.0092.14اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيسارة كريم جعفر يوسف45082822522020037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيسجا جاسب ارضيو مسلم45092822522020038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0071.29اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيسجى محسن عبد هللا محمد45102822522020039

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان619.0088.43اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيضحى نزار سعدون دواي45112822522020042

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان660.0094.29اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيطيبة سالم خماس جودة45122822522020043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0070.86اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة حسين علي زعيج45132822522020048

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0061.43اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة حسين هاشم حميد45142822522020049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0068.71اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة حمود عبد الرضا عباس45152822522020050
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كلية الزراعة/جامعة ميسان464.0066.29اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة حميد محمد رضا حميد45162822522020051

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة عبد هللا وحيد صحن45172822522020052

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان633.0090.43اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة علي جباري بنيان45182822522020053

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار657.0093.86اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة محمد جبر بدن45192822522020055

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان615.0087.86اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيمرام عباس ثجيل هارف45202822522020057

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية561.0080.14اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيمريم محمد حبيب لطيف45212822522020059

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان687.0098.14اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيميثاق محمد زغير دويج45222822522020060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية524.0074.86اعدادية الزوراء للبناتتطبيقينبراس محمد زغير دويج45232822522020063

كلية الزراعة/جامعة ميسان469.0067.00اعدادية الزوراء للبناتتطبيقينور رعد فهد مطير45242822522020067

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71اعدادية الزوراء للبناتتطبيقينور رياض هاشم شناوة45252822522020068

كلية العلوم/جامعة ميسان590.0084.29اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيهالة قاسم حسين عليوي45262822522020070

كلية العلوم/جامعة ميسان598.0085.43اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيوالء طالب خميس جبر45272822522020075

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزهراء احمد عبد هللا حسين45282822522020076

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد473.0067.57ثانوية االقصى للبناتتطبيقيرقية حسن صبري نعيمه45292822522021006

كلية الزراعة/جامعة واسط436.0062.29ثانوية االقصى للبناتتطبيقيفاطمة محسن وريثة مطر45302822522021017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان627.0089.57ثانوية االقصى للبناتتطبيقيمريم عبد المطلب بدر سلطان45312822522021019

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية االقصى للبناتتطبيقيمعصومة حسن صبري نعيمه45322822522021020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية االقصى للبناتتطبيقينور الهدى جاسم عويد محيسن45332822522021022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان640.0091.43ثانوية االقصى للبناتتطبيقينور محمد مطلق نجم45342822522021023

كلية العلوم/جامعة القادسية470.0067.14ثانوية المشرح للبناتتطبيقيايه احمد مونس شايع45352822522022003

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان695.0099.29ثانوية المشرح للبناتتطبيقيبيداء جبار فرج لفته45362822522022005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان640.0091.43ثانوية المشرح للبناتتطبيقيتبارك كريم ابراهيم جاسم45372822522022006

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد528.0075.43ثانوية المشرح للبناتتطبيقيتينه ستار جبار كحيط45382822522022007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان611.0087.29ثانوية المشرح للبناتتطبيقيحنان شنشول شنته جبر45392822522022008

كلية الزراعة/جامعة ميسان457.0065.29ثانوية المشرح للبناتتطبيقيزهراء حمود رحيمه نميش45402822522022014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0072.57ثانوية المشرح للبناتتطبيقيزهراء رمضان حمود محسن45412822522022015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط594.0084.86ثانوية المشرح للبناتتطبيقيزينب حبيب خلف محيبس45422822522022018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية476.0068.00ثانوية المشرح للبناتتطبيقيزينب عباس مجبل مروشن45432822522022019

كلية العلوم/جامعة ميسان593.0084.71ثانوية المشرح للبناتتطبيقيغفران علي سالم حسين45442822522022025

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان627.0089.57ثانوية المشرح للبناتتطبيقيغفران علي محمد محيسن45452822522022026

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية561.0080.14ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيرباب كريم هاشم عليوي45462822522024003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط452.0064.57ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيزهراء محمد شمخي جبر45472822522024006

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0082.43ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيزينب جاسب لفته محمد45482822522024007

كلية التربية /جامعة الحمدانية432.0061.71ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيزينب علي حمادي قاسم45492822522024009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان502.0071.71ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيزينب عوده حسن فليح45502822522024010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيساره جواد كاظم صالح45512822522024013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيغفران فنجان عناد عجيل45522822522024018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط451.0064.43ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيفاطمه علي حسن سيد45532822522024021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيمريم حسن عبد هللا جبار45542822522024024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية528.0075.43ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيمريم قاسم حميد هليل45552822522024025

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية487.0069.57ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيمها عبد الحسين عبد الحسن سعيد45562822522024026

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية غرناطة للبناتتطبيقينور الزهراء سليم عباس جبر45572822522024027

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان531.0075.86ثانوية غرناطة للبناتتطبيقينور الهدى حسين سلمان حرج45582822522024028
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قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان678.0096.86ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيايات ميثم منعم حميد45592822522025004

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية579.0082.71ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيروان حسين فاضل طاهر45602822522025007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيزهراء صدام حسين منيشد45612822522025009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0063.00ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيغدير مهدي صالح عنيد45622822522025017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0070.43ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيفاطمه صادق ارحيم داود45632822522025019

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيفاطمه عبد االمير محمد خدر45642822522025020

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية497.0071.00ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيقمر مشتاق صفاء سلمان45652822522025022

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان680.0097.14ثانوية الشيماء للبناتتطبيقينبأ كريم كاظم شاوي45662822522025024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية603.0086.14ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيهبه مهدي حمود طاهر45672822522025025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط582.0083.14ثانوية الشيماء للبناتتطبيقييقين حسون الزم كويت45682822522025026

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية581.0083.00ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيام البنين خالد محسن محمد45692822522027002

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان662.0094.57ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيشيماء رزاق جلوب مناتي45702822522027014

كلية العلوم/جامعة ميسان594.0084.86ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيغفران سالم بداي جلود45712822522027015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0065.57ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيفاطمة جمعة علوان عكلة45722822522027016

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان658.0094.00ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيفاطمة فاضل عطروز مطير45732822522027020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان476.0068.00ثانوية ام عمار للبناتتطبيقينرجس علي عبود حافظ45742822522027021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان633.0090.43ثانوية ام عمار للبناتتطبيقينور احمد كريم علي45752822522027022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان647.0092.43اعدادية البيان للبناتتطبيقيامنة محمد فالح راشد45762822522028001

كلية العلوم/جامعة ميسان605.0086.43اعدادية البيان للبناتتطبيقيايناس فاضل كريم فرحان45772822522028004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية البيان للبناتتطبيقيبتول علي سعيد عبيد45782822522028005

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان671.0095.86اعدادية البيان للبناتتطبيقيبنين عادل جمعة زامل45792822522028006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية البيان للبناتتطبيقيحنين طالب احمد محيسن45802822522028011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان622.0088.86اعدادية البيان للبناتتطبيقيروان ظافر عبد الرضا حسين45812822522028015

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان684.0097.71اعدادية البيان للبناتتطبيقيروان محمد قاسم حسان45822822522028016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل437.0062.43اعدادية البيان للبناتتطبيقيزهراء غانم فالح كاظم45832822522028022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط582.0083.14اعدادية البيان للبناتتطبيقيزهراء لفتة كاظم صالح45842822522028023

كلية التربية/جامعة ميسان572.0081.71اعدادية البيان للبناتتطبيقيسجى خزعل ثجيل مجيد45852822522028029

كلية التربية/جامعة ميسان554.0079.14اعدادية البيان للبناتتطبيقيسماء عباس ازرير غليم45862822522028030

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية531.0075.86اعدادية البيان للبناتتطبيقيشهد عبد الحسين قاسم كريك45872822522028031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0067.29اعدادية البيان للبناتتطبيقيصفا حيدر سعدون طابور45882822522028033

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86اعدادية البيان للبناتتطبيقيغدير سعد عزيز علوان45892822522028036

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط549.0078.43اعدادية البيان للبناتتطبيقيغدير صباح حسن صبيح45902822522028037

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة597.0085.29اعدادية البيان للبناتتطبيقيفاطم مرتضى عبد الواحد حمد45912822522028038

كلية التربية/جامعة ميسان554.0079.14اعدادية البيان للبناتتطبيقيفاطمة حمدان اليج جبر45922822522028043

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان628.0089.71اعدادية البيان للبناتتطبيقيفاطمة رائد علي شريف45932822522028044

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان658.0094.00اعدادية البيان للبناتتطبيقيفاطمة مجبل جبر عبيد45942822522028045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية البيان للبناتتطبيقيفاطمة محمد جاسم طعمة45952822522028046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان559.0079.86اعدادية البيان للبناتتطبيقيفاطمة موحان شمخي علوان45962822522028047

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط549.0078.43اعدادية البيان للبناتتطبيقيفرح احمد حسن زيارة45972822522028049

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية592.0084.57اعدادية البيان للبناتتطبيقيفرقان محمد راضي عباس45982822522028050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية البيان للبناتتطبيقيمريم سالم محمد عيادة45992822522028052

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط563.0080.43اعدادية البيان للبناتتطبيقيمريم علي صباح عبد الهادي46002822522028053

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان533.0076.14اعدادية البيان للبناتتطبيقينبأ ستار جبر مزبان46012822522028055
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان635.0090.71اعدادية البيان للبناتتطبيقينور الزهراء جاسم عبد السادة ثجيل46022822522028056

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيامال عوده طاهر حمادي46032822522030001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيجنات حسن جبار مهدي46042822522030003

كلية العلوم/جامعة ميسان606.0086.57ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيحنان علي رسن جبر46052822522030004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان642.0091.71ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيزهراء حسن العيبي مطر46062822522030009

كلية العلوم/جامعة واسط509.0072.71ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيزهراء حيدر ادعم صكر46072822522030010

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيزهراء عبد الزهره قاسم صالح46082822522030011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان634.0090.57ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيزهراء قاسم تركي عليوي46092822522030013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان510.0072.86ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيزهراء كاظم عزيز خوين46102822522030015

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء607.0086.71ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيزهره مصطفى محمد فرعون46112822522030016

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان609.0087.00ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيزينب حامد جاسم جويد46122822522030018

كلية العلوم/جامعة كربالء536.0076.57ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيسجى حميد عبد الرضا مطلك46132822522030023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية571.0081.57ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيشهد اسعد خلف كاظم46142822522030025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان508.0072.57ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيغزوة فيصل سالم حسن46152822522030030

كلية التربية/جامعة ميسان571.0081.57ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيفاطمه جاسب خليفه عطوان46162822522030032

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية556.0079.43ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيفاطمه سعدون صبيح منكاش46172822522030033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان486.0069.43ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيفاطمه قيصر محمد والي46182822522030036

كلية التربية/جامعة ميسان575.0082.14ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيفاطمه كاظم جويد حسن46192822522030037

كلية العلوم/جامعة ميسان606.0086.57ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيكوثر ماجد سعيد سيد46202822522030039

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان617.0088.14ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيلبنى حامد مجيد غضبان46212822522030040

كلية العلوم/جامعة ميسان603.0086.14ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيهناء محمد موسى زغير46222822522030041

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية المشكاة للبناتتطبيقياسراء جاسم رحيم كاظم46232822522031001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية603.0086.14ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيايات كاظم عطوان راضي46242822522031006

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0083.86ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيبنين حسين محبس زاير46252822522031011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية516.0073.71ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيبنين عبد الزهرة جوني عباس46262822522031012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان620.0088.57ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيجنات حميد خلف زغير46272822522031013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيرقيه خماس نغمش مطشر46282822522031016

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0074.71ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيزهراء جاسم حمودي حسين46292822522031018

كلية التربية/جامعة ميسان551.0078.71ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيزهراء جواد كاظم مرشد46302822522031019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيزهراء ستار جبار محمد46312822522031023

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0070.57ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيزهراء شاكر محمد راضي46322822522031024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار589.0084.14ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيزهراء علي جوده جميغ46332822522031026

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية569.0081.29ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيزينب حميد خلف زغير46342822522031032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان565.0080.71ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيزينب سعدون زوره كريدي46352822522031033

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية487.0069.57ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيزينب علي عبد الحسين عبيد46362822522031034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0067.71ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيسجى سوادي كريم هاشم46372822522031037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان502.0071.71ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيضحى حسن محمد راضي46382822522031040

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان532.0076.00ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيفرقان عيسى محسن راضي46392822522031050

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان633.0090.43ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيكوثر صباح رحيم غالم46402822522031051

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية554.0079.14ثانوية المشكاة للبناتتطبيقينور الهدى حارث ناجح فرج46412822522031057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية المشكاة للبناتتطبيقينور الهدى عبد الزهرة جوني عباس46422822522031058

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0079.00ثانوية المشكاة للبناتتطبيقينور حيدر ياسر خلف46432822522031060

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0064.57ثانوية المشكاة للبناتتطبيقييقين محمد جاسم خليف46442822522031065
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط558.0079.71ثانوية خولة للبناتتطبيقيايات هادي حسن ياسين46452822522033002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط560.0080.00ثانوية خولة للبناتتطبيقيبتول لفتة صحين عبيد46462822522033003

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية556.0079.43ثانوية خولة للبناتتطبيقيبنين ناصر رحيم هاشم46472822522033005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية خولة للبناتتطبيقيزهراء جبار شبوط نشمي46482822522033008

كلية العلوم/جامعة القادسية502.0071.71ثانوية خولة للبناتتطبيقيزهراء عالء محسن سعيد46492822522033010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان527.0075.29ثانوية خولة للبناتتطبيقيزينب مجيد مناتي حسن46502822522033014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية567.0081.00ثانوية خولة للبناتتطبيقيسجى زغير جمعة فريح46512822522033015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط449.0064.14ثانوية خولة للبناتتطبيقيفاطمة حسن جمعه سهيل46522822522033023

كلية العلوم/جامعة ميسان591.0084.43ثانوية خولة للبناتتطبيقيفاطمة كاظم حسن مطير46532822522033025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00ثانوية خولة للبناتتطبيقيفاطمة ناظم غازي صبي46542822522033026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية خولة للبناتتطبيقيكوثر علي شخوطي جبر46552822522033027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43ثانوية خولة للبناتتطبيقيكوثر ناظم غازي صبي46562822522033029

كلية العلوم/جامعة واسط540.0077.14ثانوية خولة للبناتتطبيقيمعصومه حسن مشري رحيمه46572822522033032

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيابرار محيسن كاصد شراد46582822522037002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيبنين ميثم نعيم فرج46592822522037008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0071.86ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيتبارك كاظم شيال عنيد46602822522037010

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة627.0089.57ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيحوراء نزار لعيبي مهاوي46612822522037014

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيدعاء جبار عامر شايع46622822522037015

كلية الزراعة/جامعة ميسان452.0064.57ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيدعاء علي محمد راضي46632822522037016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر437.0062.43ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيرقيه عبد الكريم مفتن حسن46642822522037018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيرقيه موسى لعيبي حسان46652822522037019

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0072.57ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيزهراء حسن مهاوي عطيه46662822522037022

كلية التربية/جامعة ميسان560.0080.00ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيزهراء خالد عبد االمير هليل46672822522037024

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان620.0088.57ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيزهراء عباس نعيس عبد الرضا46682822522037026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء590.0084.29ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيزهراء عبد الوهاب عبد الرزاق ضيدان46692822522037027

كلية الزراعة/جامعة ميسان466.0066.57ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيزهراء عدنان لعيبي حافظ46702822522037028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيزينب هاشم محمد عليوي46712822522037038

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية531.0075.86ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيزينب وليد سعد راضي46722822522037039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان531.0075.86ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيسارة علي حسن عبد هللا46732822522037040

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان639.0091.29ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيسرى احمد راضي غضيب46742822522037042

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء490.0070.00ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيشهد محمد بالسم شغي46752822522037043

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان604.0086.29ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيغدير حسين حسن يوسف46762822522037045

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان651.0093.00ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيفاطمة عادل جواد محيسن46772822522037050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقينور ناصر نعمة غانم46782822522037054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية441.0063.00ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيهبة فاضل سعيد محمد46792822522037056

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0069.29ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقياخالص قاسم فرحان كاصد46802822522043001

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيازهار مزهر رهن زغير46812822522043002

كلية العلوم/جامعة ميسان594.0084.86ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيبنين حسن كزار علي46822822522043003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط449.0064.14ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيحنين جعفر كريم جبر46832822522043004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية530.0075.71ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيحوراء خالد عبد السادة خليفة46842822522043005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط556.0079.43ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيحوراء عبد كريز سلمان46852822522043006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية520.0074.29ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء خالد عبد السادة خليفة46862822522043011

كلية التربية/جامعة ميسان564.0080.57ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء خضر كاظم شمكلي46872822522043012
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء صالح خشين صالح46882822522043014

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة453.0064.71ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء عبد الرحيم جعفر عاصي46892822522043015

كلية العلوم/جامعة ميسان627.0089.57ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء كريم عودة عبد الكريم46902822522043017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0070.86ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزينب جميل جلود لعيبي46912822522043019

كلية التربية/جامعة ميسان555.0079.29ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزينب جميل عذاب كناني46922822522043020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزينب شاطي حسب محمد46932822522043021

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان521.0074.43ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزينب قاسم عباس علي46942822522043025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط566.0080.86ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيفاطمة عجيل جاسم محمد46952822522043032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان575.0082.14ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيفاطمه عودة ابو الشوش كاطع46962822522043035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0070.71ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيفاطمه كريم فرحان رحمه46972822522043036

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان655.0093.57ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيكوثر حسين عبد السادة خليفة46982822522043037

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط600.0085.71ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيكوثر رحيم فرج لفته46992822522043038

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان630.0090.00ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيمريم غازي خلف نوشي47002822522043040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيمريم مزهر عباس علي47012822522043041

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0078.14ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيمنتهى حسن كزار علي47022822522043042

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان653.0093.29ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقينبأ حسين كعيم محمد47032822522043043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقينجالء عباس عليوي ذرب47042822522043044

كلية التربية/جامعة ميسان548.0078.29ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقينور الهدى طالب هاشم حمد47052822522043045

كلية العلوم/جامعة ميسان624.0089.14ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيوسن حنون محيبس مجدي47062822522043046

كلية العلوم/جامعة القادسية488.0069.71ثانوية الطيبات للبناتتطبيقياشواق رحيم عبود جواد47072822522045001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0071.43ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيامنه يحيى عبود حسن47082822522045003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيبنت الهدى عماد عطيه سالم47092822522045004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0071.29ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيبنين علي مجيد غليم47102822522045006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0070.57ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيبنين غازي كويم راضي47112822522045007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان604.0086.29ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيحوراء صابر مهدي رحيمه47122822522045011

كلية التربية/جامعة ميسان571.0081.57ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيرغد خالد فليح حسن47132822522045015

كلية التربية/جامعة ميسان562.0080.29ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيزهراء جمعه خلف رسن47142822522045019

كلية التربية/جامعة ميسان561.0080.14ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيزهراء نعيم حسن عبيد47152822522045027

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0094.00ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيزينب عباس عبد محيسن47162822522045028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان510.0072.86ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيسكينه جواد كاظم حسن47172822522045031

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان661.0094.43ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيسيدار قيصر عبد الكريم مجيد47182822522045032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان536.0076.57ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيطيبه عادل حسن علي47192822522045035

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط569.0081.29ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيغدير عبد الستار محمد عامر47202822522045037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط562.0080.29ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيغدير وسام كامل خلف47212822522045038

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط572.0081.71ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيغسق عباس حسين كاظم47222822522045039

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد461.0065.86ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيغفران داخل حسن غليم47232822522045040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0064.71ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيفاطمه سالم عبد الزهره علوان47242822522045043

كلية التربية/جامعة ميسان683.0097.57ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيفاطمه عبود محمد علي47252822522045044

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية531.0075.86ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيفاطمه علي ابو الشوش كاطع47262822522045045

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان656.0093.71ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيفاطمه مطلك فنين شغي47272822522045047

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط589.0084.14ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيمريم ستار شحل معلعل47282822522045052

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيمعصومه كاظم شولي زبون47292822522045054

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان669.0095.57ثانوية الطيبات للبناتتطبيقينور قحطان عدنان عيدان47302822522045059
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية445.0063.57ثانوية الطيبات للبناتتطبيقينورس عباس زرزور كاطع47312822522045060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية الطيبات للبناتتطبيقييقين حامد عبد الرحيم غضبان47322822522045064

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتتطبيقيمريم علي عبد الرضا صالح47332822524001004

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0081.14ثانوية المشكاة االهلية للبناتتطبيقيلميس بشار جياد جاري47342822524004002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71ثانوية عمار شذر االهلية للبناتتطبيقيبتول كريم محمد عيسى47352822524006002

كلية الزراعة/جامعة ميسان457.0065.29ثانوية عمار شذر االهلية للبناتتطبيقيمريم عمار محمد عكاش47362822524006004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيبتول علي رشيد حسن47372822526001001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيزينب كريم جبر حسين47382822526001012

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0062.14ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيفاطمة صبيح ماشاف فزيع47392822526001015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0069.29ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيمريم عبد الرزاق مجبل مظلوم47402822526001020

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقينبأ حميد سالم دشش47412822526001022

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار512.0073.14ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيبنين صباح حاشوش رمح47422822527002001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيخمائل جميل طعمه جابر47432822527002003

كلية التربية األساسية/جامعة سومر455.0065.00ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيميالد عبد الغفار فهد غريب47442822527002006

كلية العلوم/جامعة واسط553.0079.00ثانوية النصر المختلطةتطبيقيزينب مانع حسين عبد هللا47452822527004004

كلية التربية/جامعة ميسان551.0078.71ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيفاطمه جبار خلف غافل47462822527005010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان510.0072.86ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيمريم حميد موسى خلف47472822527005012

كلية التربية/جامعة ميسان558.0079.71ثانوية الصفا المختلطةتطبيقينبأ سعد علي حافظ47482822527005013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط455.0065.00ثانوية الصفا المختلطةتطبيقينوره صبيح كاطع خليف47492822527005014

كلية العلوم/جامعة ميسان590.0084.29ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيهاله فاخر عاصي ثجيل47502822527005015

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان625.0089.29ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقياسراء عباس فاخر ظاهر47512822527008001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيايمان حاتم حمدان يوسف47522822527008002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيزهراء زايد هارف علي47532822527008005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيزينب جناح عبد الحسن بالسم47542822527008006

كلية العلوم/جامعة ميسان604.0086.29ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيفاطمه سعد عريبي ثجيل47552822527008009

كلية العلوم/جامعة ميسان601.0085.86ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقيزهرة سعد نمر الزم47562822527010003

كلية العلوم/جامعة واسط515.0073.57ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقيعذراء علي كريم عزيز47572822527010004

كلية العلوم/جامعة واسط545.0077.86ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقيغفران سالم حسن يوسف47582822527010006

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية565.0080.71ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقينور الهدى زامط صالح نور47592822527010007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط553.0079.00ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي المختلطةتطبيقيهديل باسم كريم عزيز47602822527010008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0068.71الخارجياتتطبيقيبنين خالد ماجد كمر47612822528050009

كلية القانون/جامعة ميسان565.0080.71الخارجياتتطبيقيتبارك قاسم سعيد زامل47622822528050010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14الخارجياتتطبيقيريام حسين شلش فنجان47632822528050018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان620.0088.57الخارجياتتطبيقيزهراء ناصر زيدان دلي47642822528050030

كلية التربية/جامعة ميسان584.0083.43الخارجياتتطبيقيزينب علي قاسم منحوش47652822528050035

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0070.71الخارجياتتطبيقيفاطمة ابراهيم غازي زياره47662822528050046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0070.57الخارجياتتطبيقيفاطمة جاسم زبون محسن47672822528050047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43الخارجياتتطبيقيفاطمة حميد عيسى جابر47682822528050048

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء574.0082.00الخارجياتتطبيقينرجس محسن لفته كاظم47692822528050059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان515.0073.57الخارجياتتطبيقينضال عيدان لوتي كرك47702822528050060

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية596.0085.14الخارجياتتطبيقيوسن رحيم كريم كاظم47712822528050065
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