
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 واسط

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية376.0053.71 تموز للبنين14اعدادية ادبياحمد سالم جبر حمزه12622211006003

كلية اآلداب/جامعة واسط446.0063.71 تموز للبنين14اعدادية ادبياحمد ماجد حميد مناتي22622211006004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0071.71 تموز للبنين14اعدادية ادبيامير علي سعيد غالب32622211006007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط535.0076.43 تموز للبنين14اعدادية ادبيباقر واثق عبد الحسين محمد42622211006010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43 تموز للبنين14اعدادية ادبيجعفر طالل عبد سلمان52622211006011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29 تموز للبنين14اعدادية ادبيحسنين جبار فرج موسى62622211006014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0065.00 تموز للبنين14اعدادية ادبيرضا عماد علوان عوده72622211006019

كلية القانون/جامعة واسط561.0080.14 تموز للبنين14اعدادية ادبيزيد عدي بدر عاتي82622211006020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط531.0075.86 تموز للبنين14اعدادية ادبيزين العابدين فائز عطا حسين92622211006023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0068.43 تموز للبنين14اعدادية ادبيزين العابدين وائل عبد الرزاق فليح102622211006024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط513.0073.29 تموز للبنين14اعدادية ادبيسجاد جاسم عبد االمير جاسم112622211006025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط628.0089.71 تموز للبنين14اعدادية ادبيسجاد جاسم محمد هيالن122622211006026

كلية اآلداب/جامعة واسط451.0064.43 تموز للبنين14اعدادية ادبيسيف الدين صفاء حميد راشد132622211006031

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان429.0061.29 تموز للبنين14اعدادية ادبيعباس علي مهاوي مجافت142622211006035

كلية اللغات/جامعة بغداد537.0076.71 تموز للبنين14اعدادية ادبيعبد االعلى هشام تقي ياسر152622211006038

كلية القانون/جامعة واسط568.0081.14 تموز للبنين14اعدادية ادبيعبد هللا صالح رحم ناصر162622211006040

كلية القانون/جامعة واسط555.0079.29 تموز للبنين14اعدادية ادبيعبد هللا عمار ستار غالي172622211006042

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية535.0076.43 تموز للبنين14اعدادية ادبيعقيل محمد عبد عبود182622211006043

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0065.86 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي جاسم جبر عبره192622211006044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط552.0078.86 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي محمد حسين احمد حسين202622211006053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0067.43 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي ياس عباس حسين212622211006055

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0069.00 تموز للبنين14اعدادية ادبيقمر علي قمر عباس222622211006057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط524.0074.86 تموز للبنين14اعدادية ادبيكرار مثنى عباس مجيد232622211006060

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط467.0066.71 تموز للبنين14اعدادية ادبيمحمد اباذر شاكر عريبي242622211006063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499.0071.29 تموز للبنين14اعدادية ادبيمحمد باقر فالح شدهان موسى252622211006065

كلية اللغات/جامعة بغداد535.0076.43 تموز للبنين14اعدادية ادبيمرتضى هاشم جبر عبره262622211006071

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0066.00 تموز للبنين14اعدادية ادبيمصطفى جاسم سحيب مشكور272622211006072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط530.0075.71 تموز للبنين14اعدادية ادبيمصطفى فائز عزيز عبد العكار282622211006073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط534.0076.29 تموز للبنين14اعدادية ادبيمنتظر عامر حسين عبد علي292622211006076

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86 تموز للبنين14اعدادية ادبيمهدي صالح الزم عبود302622211006078

كلية اللغات/جامعة الكوفة457.0065.29 تموز للبنين14اعدادية ادبيمهدي مالك جبير عبيد312622211006079

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86 تموز للبنين14اعدادية ادبيهادي صالح عبد المهدي حسين322622211006080

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط605.0086.43اعدادية النعيم للبنينادبيابراهيم عايد حسين محمد332622211008001

كلية اآلداب/جامعة واسط446.0063.71اعدادية النعيم للبنينادبياحمد عامر مهدي صالح342622211008002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0068.71اعدادية النعيم للبنينادبياسماعيل سامي زيدان حمد352622211008007

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط538.0076.86اعدادية النعيم للبنينادبيايسر عامر هاشم حزام362622211008009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط491.0070.14اعدادية النعيم للبنينادبيحسن علي جفيت نماري372622211008015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية النعيم للبنينادبيحسين علي عزيز عكله382622211008019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط523.0074.71اعدادية النعيم للبنينادبيحسين ياس خضير عباس392622211008022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط477.0068.14اعدادية النعيم للبنينادبيحيدر باسم حسون هدهود402622211008023
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية النعيم للبنينادبيخضير عباس جاسم عبيد412622211008025

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط442.0063.14اعدادية النعيم للبنينادبيسجاد كريم باني عباس422622211008028

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية النعيم للبنينادبيصادق حسن باني محيسن432622211008031

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط464.0066.29اعدادية النعيم للبنينادبيضرغام طلب سلمان المي442622211008032

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط467.0066.71اعدادية النعيم للبنينادبيعباس فاضل منصور جساس452622211008035

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط469.0067.00اعدادية النعيم للبنينادبيعقيل عامر هاشم حزام462622211008036

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية النعيم للبنينادبيعلي عبد الحسين فاضل حسين472622211008039

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط460.0065.71اعدادية النعيم للبنينادبيعلي غني جمعه جويعد482622211008040

كلية القانون/جامعة واسط587.0083.86اعدادية النعيم للبنينادبيعلي محسن سلمان حسين492622211008041

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية374.0053.43اعدادية النعيم للبنينادبيعلي مهلهل شلهوب سدخان502622211008043

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0065.86اعدادية النعيم للبنينادبيعلي ياس خضير عباس512622211008044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508.0072.57اعدادية النعيم للبنينادبيعمار حميد صحن حمود522622211008045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط544.0077.71اعدادية النعيم للبنينادبيقاسم كاطع سهل محمد532622211008047

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط451.0064.43اعدادية النعيم للبنينادبيكرار خليل زبون ناشي542622211008049

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية420.0060.00اعدادية النعيم للبنينادبيمؤمل حسون خليف بديوي552622211008050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط502.0071.71اعدادية النعيم للبنينادبيمالك عنيد كوين فهد562622211008051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط499.0071.29اعدادية النعيم للبنينادبيمحسن فليح بجاي جبن572622211008053

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط425.0060.71اعدادية النعيم للبنينادبيمرتضى قصي علي حسين582622211008062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط487.0069.57اعدادية النعيم للبنينادبيمنتظر كامل فالح زوير592622211008066

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط426.0060.86اعدادية النعيم للبنينادبيموسى رحيم كاطع حرز602622211008068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط504.0072.00اعدادية النعيم للبنينادبينزار حسن جماغ ضيدان612622211008069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط507.0072.43اعدادية حلب للبنينادبيابراهيم بهاء ضيدان خليف622622211013003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل580.0082.86اعدادية حلب للبنينادبيابراهيم عالء مهدي نعمه632622211013005

كلية اآلداب/جامعة واسط462.0066.00اعدادية حلب للبنينادبيابو ذر احمد ماجد راشد642622211013008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0073.14اعدادية حلب للبنينادبياحمد هادي محمد على جعفر652622211013013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية حلب للبنينادبياحمد هاني كامل معادي662622211013014

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية حلب للبنينادبيجاسم محمد علي جواد672622211013017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية حلب للبنينادبيجعفر سعد كاظم جواد682622211013018

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية حلب للبنينادبيجعفر علي شمران خزعل692622211013019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية حلب للبنينادبيحاكم علي عمران محسن702622211013020

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت485.0069.29اعدادية حلب للبنينادبيحسن محمد حسن كاظم712622211013024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية حلب للبنينادبيحسن محمد محمود بصعون722622211013025

كلية اآلداب/جامعة بابل445.0063.57اعدادية حلب للبنينادبيحسين رحيم غضبان طالب732622211013026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية حلب للبنينادبيحسين طاهر مهدي صايل742622211013028

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط534.0076.29اعدادية حلب للبنينادبيحيدر احمد كريم خضير752622211013033

كلية القانون/جامعة واسط570.0081.43اعدادية حلب للبنينادبيحيدر خالد مظلوم شهيب762622211013034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0073.43اعدادية حلب للبنينادبيزياد عدنان احمد شبيب772622211013041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل443.0063.29اعدادية حلب للبنينادبيزيد علي ناجي عبد هللا782622211013042

كلية اللغات/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية حلب للبنينادبيسجاد احسان كاظم سلمان792622211013044

كلية القانون/جامعة واسط648.0092.57اعدادية حلب للبنينادبيسجاد احمد ناجي عبد هللا802622211013045
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية حلب للبنينادبيسجاد بشير اسماعيل حسن812622211013046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء512.0073.14اعدادية حلب للبنينادبيسجاد سلمان عوده مشوح822622211013050

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43اعدادية حلب للبنينادبيسجاد مؤيد نايف كريم832622211013052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط536.0076.57اعدادية حلب للبنينادبيسجاد معد هادي حميد842622211013053

كلية اآلداب/جامعة واسط448.0064.00اعدادية حلب للبنينادبيعادل علي حسين سمير852622211013060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط499.0071.29اعدادية حلب للبنينادبيعباس حازم ثجيل خلف862622211013061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء589.0084.14اعدادية حلب للبنينادبيعباس حسن عالوي يوسف872622211013062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية حلب للبنينادبيعبد هللا حامد حمادي جسام882622211013069

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء617.0088.14اعدادية حلب للبنينادبيعبد هللا سلمان علي خضير892622211013070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية حلب للبنينادبيعبد هللا مجيد محمود كاظم902622211013074

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء594.0084.86اعدادية حلب للبنينادبيعلي جاسم احمد رميض912622211013078

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء592.0084.57اعدادية حلب للبنينادبيعلي حامد عباس محمود922622211013079

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية385.0055.00اعدادية حلب للبنينادبيعلي زين العابدين هاني هاشم عيدان932622211013084

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية حلب للبنينادبيعلي صفاء عباس واعي942622211013086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط529.0075.57اعدادية حلب للبنينادبيعلي عدنان حديد عبد952622211013087

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية حلب للبنينادبيعلي فارس غركان اسود962622211013090

كلية التربية/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية حلب للبنينادبيعلي مهدي صالح كاظم972622211013091

كلية القانون/جامعة واسط591.0084.43اعدادية حلب للبنينادبيعمار ميثم عبد سلومي982622211013093

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية حلب للبنينادبيكرار حيدر جابر كاظم992622211013098

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية حلب للبنينادبيكرار حيدر حمزه عزال1002622211013099

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية حلب للبنينادبيكرار عبد الحمزة مرزه محمد1012622211013100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية حلب للبنينادبيمؤمل محمد عطوان كاظم1022622211013101

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية حلب للبنينادبيماهر حسين طارش حمره1032622211013102

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29اعدادية حلب للبنينادبيمحمد انور هاتف حسون1042622211013103

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية487.0069.57اعدادية حلب للبنينادبيمحمد باسم مجيد مهدي1052622211013104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية حلب للبنينادبيمحمد عبد الحمزه علي عبد الرسول1062622211013111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية حلب للبنينادبيمحمد مهند صالح نفيل1072622211013115

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية حلب للبنينادبيمحمد يوسف حبيب ملوح1082622211013118

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد657.0093.86اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى حيدر عباس موسى1092622211013124

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى محمد فريح رسن1102622211013127

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية حلب للبنينادبيمقتدى حمزه جابر حمزه1112622211013128

كلية القانون/جامعة واسط602.0086.00اعدادية حلب للبنينادبيمقتدى صباح علي جواد1122622211013129

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء616.0088.00اعدادية حلب للبنينادبيمنتظر شالل نعيم منذور1132622211013130

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية حلب للبنينادبيمنتظر محمد عمران حمدون1142622211013131

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية حلب للبنينادبيناظم حاتم عمران مصلح1152622211013134

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية حلب للبنينادبينجم عبد هللا هاني حمود1162622211013135

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية حلب للبنينادبينور عثمان عباس حسين1172622211013136

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط521.0074.43اعدادية حلب للبنينادبيياسين المي عواد حمزه1182622211013138

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيابراهيم عكال ابراهيم همالن1192622211015001

كلية اآلداب/جامعة واسط452.0064.57اعدادية نور المصطفى للبنينادبياحمد ربدان جليب محمد1202622211015004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط488.0069.71اعدادية نور المصطفى للبنينادبياحمد رياض مهدي اسد1212622211015005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية نور المصطفى للبنينادبياحمد سليم هادي عيد1222622211015006

كلية اآلداب/جامعة واسط442.0063.14اعدادية نور المصطفى للبنينادبياحمد عاطف حسن عمهي1232622211015007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29اعدادية نور المصطفى للبنينادبيامير مهدي صالح جعفر1242622211015010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0070.43اعدادية نور المصطفى للبنينادبيانمار يقضان عدنان عبد1252622211015011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط478.0068.29اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسن موفق خضير عليوي1262622211015017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0071.71اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين جعفر صادق خلف1272622211015019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0070.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين حمزه محمد داخل1282622211015020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين طالب صريون عمران1292622211015021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين علي حسين احمد1302622211015024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين علي رحيم معارج1312622211015025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط534.0076.29اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين فالح رحيم حسين1322622211015026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين كريم هريس ناصر1332622211015027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين كمال جيران ماجد1342622211015028

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط465.0066.43اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين مهوس حامد حمود1352622211015030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين هادي حمزه علي1362622211015031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية569.0081.29اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحمزه صباح حميد شمخي1372622211015032

كلية القانون/جامعة واسط561.0080.14اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحيدر حاجم عبد الصاحب هتيمي1382622211015033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى487.0069.57اعدادية نور المصطفى للبنينادبيسجاد حسن عطيه هادي1392622211015036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0071.71اعدادية نور المصطفى للبنينادبيسجاد ستار عدنان عبود1402622211015037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية نور المصطفى للبنينادبيسجاد كاظم حاجم عناد1412622211015040

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية نور المصطفى للبنينادبيسيف صادق ناجي شنيع1422622211015042

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0066.71اعدادية نور المصطفى للبنينادبيصفاء غانم عبد الحسين مسري1432622211015045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية542.0077.43اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعباس احمد جوده كاظم1442622211015046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعباس شكير محمود مال هللا1452622211015048

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعبد العزيز عبد الخالق حمد سراي1462622211015051

كلية القانون/جامعة واسط563.0080.43اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعبد هللا صباح نجم عبيد1472622211015053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعبد هللا فهد زغير عباس1482622211015054

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعبد هللا هادي محسن حسين1492622211015057

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي جاسم محمد علي شبرم1502622211015061

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية377.0053.86اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي حمزه ذياب مشاي1512622211015063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي سرحان عذاب سحاب1522622211015065

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي سعدون ضايع سلمان1532622211015066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي صالح عليوي مرهش1542622211015067

كلية القانون/جامعة واسط634.0090.57اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي عبد الرزاق خميس علي1552622211015070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل496.0070.86اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي ماجد محسن علي1562622211015073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0071.71اعدادية نور المصطفى للبنينادبيكرار سليم حسين سلمان1572622211015078

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية نور المصطفى للبنينادبيكرار عماد عبد الحسن جاسم1582622211015079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيكرار فالح عبد السادة سرحان1592622211015080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507.0072.43اعدادية نور المصطفى للبنينادبيماهر محمد جعفر موسى1602622211015081
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمجتبى رعد حسن علي1612622211015083

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد جبار خميس علي1622622211015086

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد جبار محمد عنيد1632622211015087

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد حمزة بنوان سلمان1642622211015088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد علي تايه سلمان1652622211015093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمرتضى سرحان ضايع سلمان1662622211015097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمرتضى سلمان كطوف شلب1672622211015098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0068.86اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمرتضى عبد الحسن زيدان جاسم1682622211015099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمصطفى ايوب يوسف صحيب1692622211015103

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمنتظر فايق علول خميس1702622211015108

كلية اآلداب/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمهند محسن مسلم زامل1712622211015113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية نور المصطفى للبنينادبيهاشم هادي صالح محمد1722622211015114

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71اعدادية نور المصطفى للبنينادبيياسر عمار عكار كامل1732622211015115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0065.29اعدادية نور المصطفى للبنينادبيياسر ناجي عذاب سلطان1742622211015116

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية نور المصطفى للبنينادبييوسف حبيب صادق خلف1752622211015118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0069.14اعدادية نور المصطفى للبنينادبييوسف موحي جبر عبيد1762622211015119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط506.0072.29اعدادية االبرار للبنينادبياحمد رياض محمد علوش1772622211016003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية االبرار للبنينادبياحمد كاظم خلباص عيدان1782622211016007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية االبرار للبنينادبيجعفر عباس جامل منصور1792622211016010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0068.29اعدادية االبرار للبنينادبيحسن باسم سلمان نفل1802622211016011

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط466.0066.57اعدادية االبرار للبنينادبيحسن فالح حسن عيدان1812622211016013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0067.57اعدادية االبرار للبنينادبيحسين احمد حياوي كناص1822622211016015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية االبرار للبنينادبيحسين بشار خليل علي1832622211016016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية االبرار للبنينادبيحسين حامد جبار خلف1842622211016017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية االبرار للبنينادبيحسين خشان عبد محل1852622211016019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية االبرار للبنينادبيداوود نعيم سلمان فري1862622211016027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية االبرار للبنينادبيسجاد طه ياسين خضير1872622211016030

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط464.0066.29اعدادية االبرار للبنينادبيسجاد كردي زبين خنجر1882622211016033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل443.0063.29اعدادية االبرار للبنينادبيعباس مروح علي عوين1892622211016039

كلية اللغات/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية االبرار للبنينادبيعبد هللا مؤيد عبد الواحد فري1902622211016041

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية االبرار للبنينادبيعلي رحمان حسوني عسكر1912622211016047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية االبرار للبنينادبيعلي رديح عبد خسباك1922622211016048

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية االبرار للبنينادبيعلي كاظم صديان صكبان1932622211016051

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية االبرار للبنينادبيعلي وسام غالم معن1942622211016053

كلية االعالم/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية االبرار للبنينادبيمحمد جميل عبد الكاظم جميل1952622211016057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية االبرار للبنينادبيمحمد صباح حسين جويد1962622211016059

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء598.0085.43اعدادية االبرار للبنينادبيمحمد عيدان عبد محسن1972622211016061

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية374.0053.43اعدادية االبرار للبنينادبيمرتضى قاسم شالكه كطان1982622211016065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية االبرار للبنينادبيمصطفى فالح حسن سلمان1992622211016068

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية االبرار للبنينادبيياسر ولي كاظم حالوب2002622211016072
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية االبرار للبنينادبييوسف صباح محمد بحت2012622211016073

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية شيخ سعد للبنينادبياحمد امين حاتم حمود2022622211017001

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط445.0063.57اعدادية شيخ سعد للبنينادبياحمد نجم عبد دخينه2032622211017004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية شيخ سعد للبنينادبيايمن سعد محمد حمد2042622211017005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية شيخ سعد للبنينادبيحسن صاحب كريجف جابر2052622211017012

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت505.0072.14اعدادية شيخ سعد للبنينادبيحسين صادق ناصر حسين2062622211017015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية شيخ سعد للبنينادبيحسين علي حسين ابو جرن2072622211017017

كلية التربية/جامعة سامراء450.0064.29اعدادية شيخ سعد للبنينادبيحيدر عويد مطشر فهد2082622211017020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء459.0065.57اعدادية شيخ سعد للبنينادبيرياض احمد رشيد صبري2092622211017024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية شيخ سعد للبنينادبيسجاد سعيد عاصي اسيمر2102622211017025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط511.0073.00اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعباس احمد راضي علوان2112622211017032

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعبد هللا ابراهيم سيد برغش2122622211017035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0067.29اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعقيل علي جبر موزان2132622211017038

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي عبد الرضا كريم عليوي2142622211017042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط474.0067.71اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي فاضل عباس حسن2152622211017043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر429.0061.29اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي فالح بداي رسن2162622211017044

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت505.0072.14اعدادية شيخ سعد للبنينادبيكرار عادل حميد خريبط2172622211017047

كلية التربية/جامعة سامراء455.0065.00اعدادية شيخ سعد للبنينادبيكمال مهدي سلمان جهلول2182622211017049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمصطفى محسن راضي علوان2192622211017056

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمصطفى محمد بهيش حسن2202622211017057

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء622.0088.86اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمصطفى نصيف جبير غضيب2212622211017059

كلية القانون/جامعة واسط619.0088.43اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمنتظر محمد سعيد نعيمه2222622211017062

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية االحرار للبنينادبياحمد طارق عاشور احمد2232622211018002

كلية اآلداب/جامعة واسط454.0064.86اعدادية االحرار للبنينادبيالمؤمل نعيم ثقب عائش2242622211018003

كلية القانون/جامعة واسط590.0084.29اعدادية االحرار للبنينادبيجعفر رحمان كاظم جاسم2252622211018005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0068.43اعدادية االحرار للبنينادبيجعفر فاضل ليلو مطير2262622211018007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار437.0062.43اعدادية االحرار للبنينادبيحسن سعيد موحان مساعد2272622211018008

كلية اآلداب/جامعة واسط459.0065.57اعدادية االحرار للبنينادبيحسن عزيز مايع عايز2282622211018009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86اعدادية االحرار للبنينادبيحسين علي رحم عناد2292622211018012

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية االحرار للبنينادبيحيدر هادي رزاق داود2302622211018017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط503.0071.86اعدادية االحرار للبنينادبيسجاد سلمان كريم حبيب2312622211018019

كلية اآلداب/جامعة واسط438.0062.57اعدادية االحرار للبنينادبيسجاد عبد الحسن عوده برغوث2322622211018020

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.0072.71اعدادية االحرار للبنينادبيعباس هادي بلوان داود2332622211018026

كلية اآلداب/جامعة واسط460.0065.71اعدادية االحرار للبنينادبيعبد هللا احمد حسن عباس2342622211018027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار443.0063.29اعدادية االحرار للبنينادبيكاظم عزيز جخر عوده2352622211018034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0068.29اعدادية االحرار للبنينادبيمالك عويد بلوان داود2362622211018035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0069.14اعدادية االحرار للبنينادبيمحمد حاكم علي عبد هللا2372622211018037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان554.0079.14اعدادية االحرار للبنينادبيمحمد حليم هادي حسون2382622211018038

كلية اآلداب/جامعة واسط461.0065.86اعدادية االحرار للبنينادبيمحمد عبد الحسين خلف عزيز2392622211018039

كلية اآلداب/جامعة واسط443.0063.29اعدادية االحرار للبنينادبيمحمد ناصر عليوي شتيوي2402622211018040
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى514.0073.43اعدادية االحرار للبنينادبيمرتضى خضير عباس سعيد2412622211018041

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية االحرار للبنينادبيمرتضى محمد جبر تايه2422622211018043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط534.0076.29اعدادية االحرار للبنينادبيمسلم عدنان عبيد كسار2432622211018044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط526.0075.14اعدادية االحرار للبنينادبيمقتدى قاسم حمود وسمي2442622211018047

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14اعدادية االحرار للبنينادبيهاني احمد حسن سلطان2452622211018048

كلية اآلداب/جامعة واسط439.0062.71اعدادية االحرار للبنينادبيهاني شاكر نعمه ميذاب2462622211018049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0069.86اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد كريم عبد الحسن عبيد2472622211019001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497.0071.00اعدادية المصطفى للبنينادبياوس فوزي نجم عبد هللا2482622211019003

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط431.0061.57اعدادية المصطفى للبنينادبيباقر محمد حسن عليوي2492622211019004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0069.14اعدادية المصطفى للبنينادبيحسن جاسم صبار عباس2502622211019006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط536.0076.57اعدادية المصطفى للبنينادبيحسن حمود ابراهيم حميد2512622211019007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط515.0073.57اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين عبد الحسن عزيز عوده2522622211019014

كلية القانون/جامعة واسط584.0083.43اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين غالب غريب شخير2532622211019019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية المصطفى للبنينادبيصادق كريم فاضل ضمد2542622211019032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية المصطفى للبنينادبيعباس علي عباس عذاب2552622211019036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط477.0068.14اعدادية المصطفى للبنينادبيعباس وليد راضي سلطان2562622211019039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط539.0077.00اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد االله عبد خلف جبر2572622211019040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط585.0083.57اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد هللا صالل ناصر علي2582622211019045

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد هللا علي ارحيم خليف2592622211019046

كلية اآلداب/جامعة واسط440.0062.86اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد هللا علي يوسف عبيد2602622211019047

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية المصطفى للبنينادبيعالء حميد يوده حسن2612622211019048

كلية القانون/جامعة واسط596.0085.14اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي جابر ثجيل جعاز2622622211019049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط499.0071.29اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي جاسم حسن عليوي2632622211019050

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط466.0066.57اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي جاسم محمد غالم2642622211019051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان471.0067.29اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي حسين كامل لفته2652622211019052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط535.0076.43اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي رياض هادي عبد2662622211019054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط520.0074.29اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي فاضل شهاب علي2672622211019056

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0069.29اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي كامل ناصر والي2682622211019057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط548.0078.29اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي ياس خضير كصيور2692622211019061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0068.29اعدادية المصطفى للبنينادبيمجتبى كامل جاسم رستم2702622211019066

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط458.0065.43اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد خضير عباس كاظم2712622211019069

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان523.0074.71اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد هالل عبد الحسين محمود2722622211019073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507.0072.43اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى امين ريسان طراد2732622211019074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى صبري يونس عبد2742622211019084

كلية اآلداب/جامعة واسط436.0062.29اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى فالح حسن جبر2752622211019086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0067.57اعدادية المصطفى للبنينادبيمقتدى عبد االمير عبد محسن2762622211019089

كلية اآلداب/جامعة واسط434.0062.00اعدادية المصطفى للبنينادبيمهيمن عامر محمد عبد الكريم2772622211019092

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان479.0068.43اعدادية المصطفى للبنينادبييوسف عالء حاتم عبد هللا2782622211019096

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية دجلة للبنينادبياحسان حمزه عطية حميد2792622211020001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500.0071.43اعدادية دجلة للبنينادبياحمد راهي هالل عايش2802622211020002
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كلية اآلداب/جامعة واسط450.0064.29اعدادية دجلة للبنينادبياحمد محمد توفيق حسين2812622211020003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500.0071.43اعدادية دجلة للبنينادبياحمد منصور حمود وادي2822622211020004

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0066.71اعدادية دجلة للبنينادبيامير نجم حميد رشيد2832622211020005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0071.71اعدادية دجلة للبنينادبيجعفر محمد قاسم فرج2842622211020006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية دجلة للبنينادبيسجاد صباح عبد الهادي2852622211020012

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط485.0069.29اعدادية دجلة للبنينادبيعبد هللا مؤيد حربي صكبان2862622211020016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط521.0074.43اعدادية دجلة للبنينادبيعلي اياد عبد الحمزه مهدي2872622211020017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0071.14اعدادية دجلة للبنينادبيعلي عزيز حمج منصور2882622211020021

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط447.0063.86اعدادية دجلة للبنينادبيعلي محمد جواد كاظم2892622211020022

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية دجلة للبنينادبيكرار احمد جاسم نجدي2902622211020024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط503.0071.86اعدادية دجلة للبنينادبيمحمد علي لعيبي حمد2912622211020029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495.0070.71اعدادية دجلة للبنينادبيمحمد نافل حسب عليوي2922622211020031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0069.86اعدادية دجلة للبنينادبيمزاحم شاكر شالل منيجر2932622211020033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط504.0072.00اعدادية دجلة للبنينادبيمهدي صالح درويش علوان2942622211020035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508.0072.57اعدادية دجلة للبنينادبيمهدي كريم عبد الحسين عبيد2952622211020036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط515.0073.57اعدادية دجلة للبنينادبيموسى نجم عبد هللا مهدي2962622211020037

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط445.0063.57اعدادية بدرة للبنينادبياحمد هشام احمد عبد2972622211021001

كلية اآلداب/جامعة واسط457.0065.29اعدادية بدرة للبنينادبيباقر حسن عوده مطر2982622211021004

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط460.0065.71اعدادية بدرة للبنينادبيحسن علي صبر عبد2992622211021006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0070.43اعدادية بدرة للبنينادبيحسين جساس جاسم الزم3002622211021008

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط486.0069.43اعدادية بدرة للبنينادبيحسين علي شوندي دكسان3012622211021009

كلية القانون/جامعة واسط586.0083.71اعدادية بدرة للبنينادبيحيدر صالح ضمد حسين3022622211021010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط551.0078.71اعدادية بدرة للبنينادبيخالد حسن فرج راضي3032622211021011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية بدرة للبنينادبيرزاق بجاي وداي عبد هللا3042622211021012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط552.0078.86اعدادية بدرة للبنينادبيسجاد حسن كنجي رضا3052622211021014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية بدرة للبنينادبيسجاد علي حسين صبر3062622211021015

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0063.86اعدادية بدرة للبنينادبيسيف محمد عبد الرضا كمر3072622211021016

كلية اآلداب/جامعة واسط443.0063.29اعدادية بدرة للبنينادبيعباس فاضل عباس سلمان3082622211021018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط494.0070.57اعدادية بدرة للبنينادبيعباس محمد عبد الخالق حافظ3092622211021019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية بدرة للبنينادبيعبد هللا سبهان مدلول فضل3102622211021021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط534.0076.29اعدادية بدرة للبنينادبيعبد هللا قاسم كاظم هبل3112622211021022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط500.0071.43اعدادية بدرة للبنينادبيعلي ابراهيم اسماعيل سلطان3122622211021023

كلية اآلداب/جامعة واسط442.0063.14اعدادية بدرة للبنينادبيعلي عبد الرضا كريم خيرهللا3132622211021026

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0065.86اعدادية بدرة للبنينادبيكرار حامد دبي عواد3142622211021029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط487.0069.57اعدادية بدرة للبنينادبيمحمد اسماعيل محمد سحيب3152622211021030

كلية القانون/جامعة واسط564.0080.57اعدادية بدرة للبنينادبيمحمد كريم حمادي عبيد3162622211021033

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية بدرة للبنينادبيمرتضى علي حسين علي3172622211021034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505.0072.14اعدادية بدرة للبنينادبيمشتاق ستار جابر علي3182622211021035

كلية القانون/جامعة واسط591.0084.43اعدادية بدرة للبنينادبيمصطفى محمد عبد الرضا عذاب3192622211021037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط543.0077.57اعدادية بدرة للبنينادبيمنتظر محمد قاسم توفيق3202622211021039
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط504.0072.00اعدادية بدرة للبنينادبيمهدي حسين مهدي حمد3212622211021040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط629.0089.86اعدادية بدرة للبنينادبيمهدي عادل قاسم حسن3222622211021041

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية بدرة للبنينادبيوسام حازم قاسم هاشم3232622211021042

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية516.0073.71 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيابراهيم سعد عالوي عبد3242622211024001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط529.0075.57 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبياحمد محسن غركان لفته3252622211024005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيجبريل خالد هادي هاشم3262622211024007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيحسن حاكم هادي علي3272622211024008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط488.0069.71 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيحمزة مؤيد خلباص عيال3282622211024012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط500.0071.43 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيحيدر احسان حمد كاظم3292622211024013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0070.86 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيحيدر جاسم علي منشد3302622211024014

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط477.0068.14 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيرسول عباس داخل مساعد3312622211024017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط527.0075.29 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيسيف علي حسين كاظم3322622211024019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد475.0067.86 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيعلي حسين فيض هللا علي3332622211024021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيعلي سعود جودة سلطان3342622211024022

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط488.0069.71 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيعلي محمد ياسين عاصي3352622211024023

كلية اآلداب/جامعة واسط455.0065.00 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيمحمد حمزة عبد منصور3362622211024028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0069.00اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسن جواد كاظم عبد علي3372622211025005

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسن سعدي ضعيف كمبوش3382622211025006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسين عباس محمد خلوف3392622211025009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط537.0076.71اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسين علي هادي داخل3402622211025011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسين محمد كامل عباس3412622211025012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0073.43اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيرضا عبيد راضي جاسم3422622211025015

كلية االعالم/جامعة ذي قار454.0064.86اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيسامر نجم عبود امانه3432622211025018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0070.43اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيسجاد محسن خميس ضمد3442622211025020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء590.0084.29اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيضرغام علي خلف هدهود3452622211025023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعباس موسى سعدي غافل3462622211025027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط505.0072.14اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعبد هللا بشير جعاطه عباس3472622211025028

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعقيل فاضل غافل حسين3482622211025029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0070.00اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعلي سعد نهار حمد3492622211025030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0069.14اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعلي شاكر حميد دليمي3502622211025031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعلي عباس تاغي حامد3512622211025033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507.0072.43اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعون نجم عبد زيد سلمان3522622211025034

كلية اآلداب/جامعة واسط445.0063.57اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيكاظم محمد كاظم حسين3532622211025035

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيكامل يوسف كاظم عبد الساده3542622211025036

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط465.0066.43اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمحمد واثق محمد عبيد3552622211025043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمصطفى عامر بشير حميد3562622211025045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمصطفى فاضل احمد خليف3572622211025047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمنتظر محمد كميل خريبط3582622211025051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0068.71اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمهند سلمان حميد لفته3592622211025052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية المدينة المنورة للبنينادبينور الدين علي مزهر عكال3602622211025053
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط465.0066.43اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيواثق خيري زامل فرحان3612622211025055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495.0070.71ثانوية التنمية للبنينادبياحمد مهدي مطر تومان3622622211030003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية التنمية للبنينادبيجعفر سامي مطر عايز3632622211030004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية التنمية للبنينادبيحسن امين ابراهيم عايد3642622211030006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية التنمية للبنينادبيحسن علي حسين احمد3652622211030007

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية التنمية للبنينادبيحسن كريم سعد ديوان3662622211030009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية التنمية للبنينادبيحسين صباح مطر عايز3672622211030012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516.0073.71ثانوية التنمية للبنينادبيحسين علي حسن خشان3682622211030013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0069.14ثانوية التنمية للبنينادبيحيدر ابراهيم نذير سالم3692622211030015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0071.29ثانوية التنمية للبنينادبيرضا هادي نيروز اسويري3702622211030017

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية التنمية للبنينادبيعادل علي حسين تاج3712622211030020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط474.0067.71ثانوية التنمية للبنينادبيعلي احمد عيدان محمود3722622211030024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0073.43ثانوية التنمية للبنينادبيعلي حسين علوي مليبس3732622211030028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية التنمية للبنينادبيعلي حسين محمود جربوع3742622211030029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد473.0067.57ثانوية التنمية للبنينادبيعلي قاسم حسن ابريش3752622211030034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية التنمية للبنينادبيعلي محمد عزيز رحمان3762622211030035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0070.00ثانوية التنمية للبنينادبيعلي مهدي هبر جاسم3772622211030036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488.0069.71ثانوية التنمية للبنينادبيكريم فالح حسان صالح3782622211030039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86ثانوية التنمية للبنينادبيمجتبى حميد دنيف خليف3792622211030041

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية التنمية للبنينادبيمحمد حسين عطية حمزة3802622211030043

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط470.0067.14ثانوية التنمية للبنينادبيمحمد عزيز هاشم عبد الحسن3812622211030044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية التنمية للبنينادبيمصطفى صادق مانع جادر3822622211030047

كلية اآلداب/جامعة واسط456.0065.14ثانوية التنمية للبنينادبيمهدي عبد اللطيف عبد الرزاق سليمان3832622211030051

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57ثانوية التنمية للبنينادبيياسين حسن اسماعيل مغير3842622211030052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط530.0075.71ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيحاتم ارهيف عراك سفاح3852622211031006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط534.0076.29ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيحسين فليح حسن عاشور3862622211031009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505.0072.14ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيحميد حاكم جابر غافل3872622211031011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0069.86ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيحيدر جبار معله عاصي3882622211031012

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة429.0061.29ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيحيدر هادي لفلوف سلمان3892622211031013

كلية اآلداب/جامعة واسط471.0067.29ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيرسول حسين سعيد جيثوم3902622211031014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط550.0078.57ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيزين العابدين هادي لفلوف سلمان3912622211031015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط516.0073.71ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيسلمان كامل سفيح لفته3922622211031017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيعالء صباح موازي عليوي3932622211031020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط632.0090.29ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيمرتضى علوان حسين سطيح3942622211031025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط513.0073.29ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيمنتظر منخي جبار حاجم3952622211031028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط532.0076.00ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيمهدي وليد صالح مهدي3962622211031029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط537.0076.71اعدادية الميمون للبنينادبياحمد بشار جبر صابط3972622211033003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495.0070.71اعدادية الميمون للبنينادبياحمد علي حسين سلمان3982622211033005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية الميمون للبنينادبياحمد محمد ريحان شطب3992622211033007

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية الميمون للبنينادبيالحسن محمد عبد الجبار محمد4002622211033010
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0070.86اعدادية الميمون للبنينادبياياد جبار عجيل محيسن4012622211033012

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط432.0061.71اعدادية الميمون للبنينادبيباقر صالح حسن ناهي4022622211033014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية الميمون للبنينادبيحسن باسم فرج داوي4032622211033015

كلية القانون/جامعة واسط586.0083.71اعدادية الميمون للبنينادبيحسين صباح حسون مناتي4042622211033022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط581.0083.00اعدادية الميمون للبنينادبيحسين عماد غازي سهم4052622211033023

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية الميمون للبنينادبيحسين محمد كاظم بوري4062622211033025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الميمون للبنينادبيحيدر باسم كاظم عليوي4072622211033027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار448.0064.00اعدادية الميمون للبنينادبيحيدر صالح سكر مغراف4082622211033031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0068.71اعدادية الميمون للبنينادبيعادل داود سلمان وشيح4092622211033044

كلية اآلداب/جامعة واسط452.0064.57اعدادية الميمون للبنينادبيعزيز عماد ناجي خلف4102622211033049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط520.0074.29اعدادية الميمون للبنينادبيعلي بشير هاشم جالي4112622211033052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0069.43اعدادية الميمون للبنينادبيعلي حسن هاشم بادي4122622211033053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط505.0072.14اعدادية الميمون للبنينادبيعلي رائد هاشم ياسر4132622211033054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0069.43اعدادية الميمون للبنينادبيعلي شاكر غازي سكر4142622211033056

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية الميمون للبنينادبيعلي فالح حسن صوالغ4152622211033059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء476.0068.00اعدادية الميمون للبنينادبيعلي مناضل راضي جالب4162622211033063

كلية القانون/جامعة واسط605.0086.43اعدادية الميمون للبنينادبيعلي نجم عبد السادة علي4172622211033065

كلية اآلداب/جامعة واسط442.0063.14اعدادية الميمون للبنينادبيكاظم قاسم عبد شنيو4182622211033066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط477.0068.14اعدادية الميمون للبنينادبيكرار ضرغام طه مصطفى4192622211033069

كلية اآلداب/جامعة واسط443.0063.29اعدادية الميمون للبنينادبيليث عباس فضيل عبد هللا4202622211033070

كلية اآلداب/جامعة واسط465.0066.43اعدادية الميمون للبنينادبيمؤمل عبد الحسين صبيح شريدة4212622211033071

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط458.0065.43اعدادية الميمون للبنينادبيمحمد بدر عاجل نفل4222622211033073

كلية اآلداب/جامعة واسط465.0066.43اعدادية الميمون للبنينادبيمحمد عبد هللا محيميد لفته4232622211033076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار448.0064.00اعدادية الميمون للبنينادبيمحمد علي كريم مرتضى نور هللا4242622211033077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71اعدادية الميمون للبنينادبيمرتضى باسم عزيز محمد4252622211033079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط512.0073.14اعدادية الميمون للبنينادبيمصطفى عباس شمران كاظم4262622211033085

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط476.0068.00اعدادية الميمون للبنينادبينور الدين عدنان بريسم جداح4272622211033096

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43ثانوية الدبوني للبنينادبيحسين رشيد عارف عيال4282622211034002

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553.0079.00ثانوية الدبوني للبنينادبيعباس فالح حسن علوان4292622211034007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية الدبوني للبنينادبيعلي صالح مهدي جباره4302622211034010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71ثانوية الدبوني للبنينادبيمحمد ستار رحيم سفاح4312622211034015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى531.0075.86ثانوية الدبوني للبنينادبيمصطفى رحيم علي خلف4322622211034017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86ثانوية الدبوني للبنينادبيهيثم رشيد عارف عيال4332622211034018

كلية القانون/جامعة واسط602.0086.00اعدادية االصالة للبنينادبياباذر حيدر خضير علكم4342622211035001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط501.0071.57اعدادية االصالة للبنينادبيايمن مجبل ماهود عيدان4352622211035007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط488.0069.71اعدادية االصالة للبنينادبيبهاء خالد رحم عنفوش4362622211035010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر446.0063.71اعدادية االصالة للبنينادبيحاتم كريم كاظم مظلوم4372622211035017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0064.86اعدادية االصالة للبنينادبيحبيب سعد عطيه زماخ4382622211035018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491.0070.14اعدادية االصالة للبنينادبيحسن فالح جعفر موسى4392622211035023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية االصالة للبنينادبيحسن كاظم هيالن محسن4402622211035024
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية االصالة للبنينادبيحسين حسن محمود جرموط4412622211035026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار486.0069.43اعدادية االصالة للبنينادبيحسين سرمد حسين محمد4422622211035027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط519.0074.14اعدادية االصالة للبنينادبيحسين طاهر جفات حيذور4432622211035030

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية االصالة للبنينادبيحسين علي عبد الكريم هويدي4442622211035032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0065.86اعدادية االصالة للبنينادبيحسين علي محيسن سايب4452622211035035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط529.0075.57اعدادية االصالة للبنينادبيحسين علي هليل ظاهر4462622211035036

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط492.0070.29اعدادية االصالة للبنينادبيحسين عمار ياسر حسين4472622211035037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط507.0072.43اعدادية االصالة للبنينادبيحسين فاخر غيالن ضيدان4482622211035038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط683.0097.57اعدادية االصالة للبنينادبيحسين فارس عباس جبر4492622211035040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط613.0087.57اعدادية االصالة للبنينادبيحسين محمد كاظم مفتن4502622211035042

كلية اللغات/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية االصالة للبنينادبيحمزه ناصر مطر حسون4512622211035043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0069.43اعدادية االصالة للبنينادبيحيدر حسن حمود راضي4522622211035045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508.0072.57اعدادية االصالة للبنينادبيحيدر حمود محيسن سويجت4532622211035046

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء447.0063.86اعدادية االصالة للبنينادبيحيدر علي شاكر نجم4542622211035048

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط541.0077.29اعدادية االصالة للبنينادبيذيب حكمت ذيب ياسين4552622211035050

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط606.0086.57اعدادية االصالة للبنينادبيرسول جاسم محمد اشعيع4562622211035053

كلية اآلداب/جامعة واسط443.0063.29اعدادية االصالة للبنينادبيزين العابدين علي حسان كريزل4572622211035056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0067.57اعدادية االصالة للبنينادبيسجاد ضياء جاسم عبد هللا4582622211035060

كلية اآلداب/جامعة واسط449.0064.14اعدادية االصالة للبنينادبيصادق حسن كاظم هادي4592622211035065

كلية القانون/جامعة واسط565.0080.71اعدادية االصالة للبنينادبيعباس طارق حميد جواد4602622211035068

كلية القانون/جامعة واسط567.0081.00اعدادية االصالة للبنينادبيعبد الهادي محمد سلمان نجم4612622211035078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية االصالة للبنينادبيعلي اسماعيل جبار عبد4622622211035081

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية417.0059.57اعدادية االصالة للبنينادبيعلي المرتضى فالح ثابت رداد4632622211035085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0066.29اعدادية االصالة للبنينادبيعلي صباح كريم حسن4642622211035093

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية االصالة للبنينادبيعلي عبد الواحد غافل شويلي4652622211035097

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية االصالة للبنينادبيعلي عمار قاسم حسن4662622211035098

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية االصالة للبنينادبيعلي قاسم حمد علي4672622211035101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط525.0075.00اعدادية االصالة للبنينادبيعلي قاسم دحام صحن4682622211035102

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء577.0082.43اعدادية االصالة للبنينادبيعلي محمد مطير ابيش4692622211035105

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط534.0076.29اعدادية االصالة للبنينادبيكاظم حسن بنيه الزم4702622211035111

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0068.43اعدادية االصالة للبنينادبيكرار محمد طبيج منخي4712622211035114

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية االصالة للبنينادبيليث سعد عبد لطيف4722622211035115

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية االصالة للبنينادبيمجتبى كفاح شريف محيسن4732622211035117

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد باقر غريب حسن عوده4742622211035122

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0063.00اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد جبار غتاب صبيح4752622211035124

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط480.0068.57اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد ناصر مجيد ياسر4762622211035130

كلية اآلداب/جامعة واسط438.0062.57اعدادية االصالة للبنينادبيمرتضى رحمن عايد شاوي4772622211035132

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0066.00اعدادية االصالة للبنينادبيمروان احمد كاظم جبر4782622211035135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار436.0062.29اعدادية االصالة للبنينادبيمسلم صباح راهي حبل4792622211035136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر431.0061.57اعدادية االصالة للبنينادبيمصطفى محسن علي راشد4802622211035141
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كلية اآلداب/جامعة واسط470.0067.14اعدادية االصالة للبنينادبيمصطفى محسن محمد درج4812622211035142

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط507.0072.43اعدادية االصالة للبنينادبيمقتدى عبد الحسن منعم عواد4822622211035143

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية االصالة للبنينادبيمنتظر فاضل طراد موسى4832622211035146

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية االصالة للبنينادبينبراس فالح سالم وشاح4842622211035153

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية جصان للبنينادبياحمد غني كريم عنين4852622211036001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية جصان للبنينادبيحسين ابراهيم عبد الرزاق علي4862622211036004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط501.0071.57اعدادية جصان للبنينادبيحيدر جعفر حاتم خلف4872622211036008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية جصان للبنينادبيرضا حسن سلمان مرزه4882622211036011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط526.0075.14اعدادية جصان للبنينادبيزين العابدين علي عبد الرضا كمر4892622211036012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط509.0072.71اعدادية جصان للبنينادبيعقيل مسلم علوان موسى4902622211036014

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط479.0068.43اعدادية جصان للبنينادبيعلي سالم غليس جبر4912622211036015

كلية القانون/جامعة واسط565.0080.71اعدادية جصان للبنينادبيعلي محمد حميد عبود4922622211036016

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط465.0066.43اعدادية جصان للبنينادبيعلي ياسر جوار محمد4932622211036017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط492.0070.29اعدادية جصان للبنينادبيمحمد حسن عبيد عباس4942622211036019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية جصان للبنينادبيمحمد مسلم علوان موسى4952622211036020

كلية القانون/جامعة واسط572.0081.71اعدادية جصان للبنينادبيمزهر ابراهيم عبد الرضا كمر4962622211036022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار445.0063.57اعدادية جصان للبنينادبيمسلم مجبل عيسى كعيد4972622211036023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0067.43اعدادية الكسائي للبنينادبيحبيب طه كرجي محمد4982622211037004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط468.0066.86اعدادية الكسائي للبنينادبيحسن حامد لعيبي خزيم4992622211037005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية الكسائي للبنينادبيحسن حميد رهيف مرعيد5002622211037006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية الكسائي للبنينادبيحيدر علي مطلك مزهر5012622211037013

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط453.0064.71اعدادية الكسائي للبنينادبيكرار علي سلمان مطلك5022622211037018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0068.29اعدادية الكسائي للبنينادبيمرتضى صالح عاصي حدب5032622211037021

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط487.0069.57اعدادية الكسائي للبنينادبيمنتظر عبيد مرعيد هبول5042622211037023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط547.0078.14اعدادية الكسائي للبنينادبيوليد خالد جودة فلي5052622211037026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية الموفقية للبنينادبياحمد حامد عارف نمير5062622211039004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الموفقية للبنينادبياحمد عدنان حسين فرحان5072622211039005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط520.0074.29اعدادية الموفقية للبنينادبياحمد علي غتار عوده5082622211039006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية الموفقية للبنينادبياسعد شعالن فنخير بريسم5092622211039008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء563.0080.43اعدادية الموفقية للبنينادبيايوب ابراهيم هارش وسمي5102622211039011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر477.0068.14اعدادية الموفقية للبنينادبيباقر كاظم خضير مطر5112622211039012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية الموفقية للبنينادبيحسن حسام ستار عباس5122622211039016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية الموفقية للبنينادبيحسين بشار ابراهيم جبور5132622211039019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط534.0076.29اعدادية الموفقية للبنينادبيحسين كريم ناصر حسين5142622211039024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء569.0081.29اعدادية الموفقية للبنينادبيحسين مرجان حسين مخيف5152622211039025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية الموفقية للبنينادبيحسين ناصر عزيز خضير5162622211039026

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00اعدادية الموفقية للبنينادبيحمزه جبار عيسى رحم5172622211039027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط540.0077.14اعدادية الموفقية للبنينادبيحميد حيال عطيه دليه5182622211039028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط520.0074.29اعدادية الموفقية للبنينادبيحيدر خالد عيدان حمزه5192622211039030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط553.0079.00اعدادية الموفقية للبنينادبيحيدر خيري خابط جوده5202622211039032
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط541.0077.29اعدادية الموفقية للبنينادبيرحمن عاجل عطشان عنيد5212622211039036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507.0072.43اعدادية الموفقية للبنينادبيرسول زيدان هادي عبد5222622211039037

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية الموفقية للبنينادبيرياض حسن يوسف جالي5232622211039038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0068.43اعدادية الموفقية للبنينادبيسالم كاظم زيدان سويجت5242622211039039

كلية اآلداب/جامعة واسط437.0062.43اعدادية الموفقية للبنينادبيسجاد عباس حاكم عجيل5252622211039041

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الموفقية للبنينادبيضرغام صالح محمد صنفير5262622211039045

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الموفقية للبنينادبيعباس عجاج مصحب غدير5272622211039051

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الموفقية للبنينادبيعباس عالوي يوسف داود5282622211039052

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الموفقية للبنينادبيعباس محمد كزار جبار5292622211039054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0069.29اعدادية الموفقية للبنينادبيعبد الحميد سعد كاظم عبيد5302622211039056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0063.71اعدادية الموفقية للبنينادبيعبد الرحمن سعدون حزام ضيغم5312622211039057

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الموفقية للبنينادبيعبد العزيز ثائر عبد الرحيم علي5322622211039058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية الموفقية للبنينادبيعبد الناصر عيدان زويد خليف5332622211039064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية الموفقية للبنينادبيعبد الهادي حرجان مطر يازع5342622211039065

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت566.0080.86اعدادية الموفقية للبنينادبيعبدهللا ضاري ذياب فارس5352622211039066

كلية اآلداب/جامعة واسط445.0063.57اعدادية الموفقية للبنينادبيعثمان شكار حسان منكاش5362622211039067

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء599.0085.57اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي احمد حسين علي5372622211039069

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء560.0080.00اعدادية الموفقية للبنينادبيعلى الدر نجم حسين هدهود5382622211039070

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء578.0082.57اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي السجاد ناصر جواد كاظم5392622211039071

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة600.0085.71اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي جبار زبون خليف5402622211039075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0063.71اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي حميد ابراهيم جبور5412622211039077

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي حميد مرشد شكر5422622211039078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط513.0073.29اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي سلمان حسن مزبان5432622211039081

كلية اآلداب/جامعة واسط463.0066.14اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي كامل سعدون عجيل5442622211039086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط542.0077.43اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي همام احمد سلمان5452622211039088

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية الموفقية للبنينادبيفيصل عبد الرزاق عبد الرحيم علي5462622211039091

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء562.0080.29اعدادية الموفقية للبنينادبيكرار كاظم عذاب جبر5472622211039094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط509.0072.71اعدادية الموفقية للبنينادبيمحمد كامل رحمه عبد5482622211039101

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية الموفقية للبنينادبيمرتضى عمران فنجان هالل5492622211039103

كلية القانون/جامعة واسط602.0086.00اعدادية الموفقية للبنينادبيمشعل شامي هالل طالع5502622211039105

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0069.14اعدادية الموفقية للبنينادبيمصطفى حامد عبد العباس يوسف5512622211039106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط530.0075.71اعدادية الموفقية للبنينادبيمصطفى كاظم جوده عباس5522622211039108

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية الموفقية للبنينادبيمصطفى محسن فرحان ناهي5532622211039109

كلية القانون/جامعة واسط565.0080.71اعدادية الموفقية للبنينادبيمنتظر حسام عبد هللا غالي5542622211039111

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط469.0067.00اعدادية الموفقية للبنينادبيمنتظر مصلح عبد الواحد جحيل5552622211039113

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0068.29اعدادية الموفقية للبنينادبيميثاق جابر سعيد حسين5562622211039117

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار502.0071.71اعدادية الموفقية للبنينادبينافع جرس غالي خلف5572622211039118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط514.0073.43اعدادية الموفقية للبنينادبيوسام فخري خليبص فارس5582622211039120

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568.0081.14اعدادية الموفقية للبنينادبيوليد خالد حواس حمد5592622211039121

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط615.0087.86اعدادية الموفقية للبنينادبييوسف عذاب محمد زغير5602622211039122
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0070.00اعدادية الموفقية للبنينادبييوسف فرحان درع ترف5612622211039123

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية القطيف للبنينادبياحمد حسن راضي اسباهي5622622211041001

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة425.0060.71اعدادية القطيف للبنينادبياحمد صادق كاظم محيسن5632622211041002

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية القطيف للبنينادبياحمد عباس مرزه حمزه5642622211041003

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية378.0054.00اعدادية القطيف للبنينادبيجمال عبد الناصر نعيم عبد هللا5652622211041006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط521.0074.43اعدادية القطيف للبنينادبيحسن بشير فرج كعيد5662622211041007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية القطيف للبنينادبيحسن كطوف جراح محل5672622211041009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل511.0073.00اعدادية القطيف للبنينادبيحسين جاسم محيسن فضيل5682622211041010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية القطيف للبنينادبيحسين عامر ماجد كامل5692622211041011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط527.0075.29اعدادية القطيف للبنينادبيحمزه حسن جدوع شوكه5702622211041016

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية القطيف للبنينادبيحيدر حامد مانع وزن5712622211041017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء512.0073.14اعدادية القطيف للبنينادبيحيدر حسين جندي راضي5722622211041018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0066.71اعدادية القطيف للبنينادبيخضر محمد حسن سرحان5732622211041019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية القطيف للبنينادبيسجاد عباس سالمه حمزه5742622211041023

كلية القانون/جامعة واسط563.0080.43اعدادية القطيف للبنينادبيسجاد عصام عباس اسمير5752622211041024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية القطيف للبنينادبيسجاد علي حسون كاظم5762622211041025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية القطيف للبنينادبيسجاد نوري حمزه سلمان5772622211041026

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية374.0053.43اعدادية القطيف للبنينادبيسيف وسام مطر هالل5782622211041027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء582.0083.14اعدادية القطيف للبنينادبيعباس عامر ماجد كامل5792622211041029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية القطيف للبنينادبيعباس محسن مانع وزن5802622211041031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية القطيف للبنينادبيعلي حسين سالمه حمزه5812622211041035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية544.0077.71اعدادية القطيف للبنينادبيعلي سلمان كاظم رزاق5822622211041037

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط426.0060.86اعدادية القطيف للبنينادبيعلي مهدي صالح عزيز5832622211041042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0068.71اعدادية القطيف للبنينادبيكرار غالب عبيد علوان5842622211041046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية القطيف للبنينادبيكرار نصر بديوي خضير5852622211041047

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0066.71اعدادية القطيف للبنينادبيماهر باسم كريم مناحي5862622211041049

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية القطيف للبنينادبيمحمد باقر عادل عبيد حنون5872622211041050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط513.0073.29اعدادية القطيف للبنينادبيمحمد رعد منعم سلمان5882622211041052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية القطيف للبنينادبيمحمد فالح حسن حياوي5892622211041054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية القطيف للبنينادبيمرتضى حسان ظاهر محل5902622211041056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية القطيف للبنينادبيمرتضى فوزي عبيد علوان5912622211041058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية القطيف للبنينادبيمصطفى حميد خلف مطلك5922622211041059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط511.0073.00اعدادية القطيف للبنينادبيمصطفى هادي نايف محسن5932622211041061

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط470.0067.14اعدادية القطيف للبنينادبيمنتظر عدنان خير هللا غالي5942622211041063

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية القطيف للبنينادبيمنتظر محمد هادي سيد5952622211041064

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل438.0062.57اعدادية القطيف للبنينادبيمنتظر ناضر عبود جعفر5962622211041065

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية القطيف للبنينادبيمهدي قاسم عطيه دواي5972622211041067

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط559.0079.86اعدادية القطيف للبنينادبييحيى ردام عيسى كاطع5982622211041070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية كصيبة للبنينادبيابراهيم عبد هللا ناصر حسين5992622211042001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية510.0072.86اعدادية كصيبة للبنينادبيحسين عبد هللا عبيد مجيد6002622211042006
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية كصيبة للبنينادبيحكمت ميثم منعم محمد6012622211042009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط469.0067.00اعدادية كصيبة للبنينادبيحيدر حمد حريم فنطول6022622211042012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية كصيبة للبنينادبيرياض ستار ماهر كاظم6032622211042014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0069.43اعدادية كصيبة للبنينادبيعلي سهيل حسون شمران6042622211042025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية كصيبة للبنينادبيمرتضى جاسم عطيه سلطان6052622211042034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية كصيبة للبنينادبينصر صادق فاضل ذياب6062622211042038

كلية اآلداب/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية كصيبة للبنينادبيوهاب سامي شعالن مطلب6072622211042041

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبياحمد رامز سعيد عزيز6082622211043003

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيباسم هادي مجلي هزاع6092622211043007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط529.0075.57للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيجعفر علي طالب حسين6102622211043010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيحسن ستار جبار مهدي6112622211043011

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط470.0067.14للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيحسن عالء حسين ناصر6122622211043012

كلية اآلداب/جامعة واسط434.0062.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيحسين علي جياد زوره6132622211043017

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط470.0067.14للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيسجاد رشيد عصواد كاظم6142622211043023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0066.29للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيضرغام فاضل عباس سعدون6152622211043025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط531.0075.86للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيعلي عامر كركان جبر6162622211043034

كلية اآلداب/جامعة واسط435.0062.14للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمؤمل قاسم سلمان جبر6172622211043039

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط544.0077.71للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمالك نعمه محيسن مسلم6182622211043040

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0066.71للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمحمد صادق جواد كاظم6192622211043042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط527.0075.29للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمحمد ياسر حسين عبيد6202622211043047

كلية اآلداب/جامعة واسط436.0062.29للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمرتضى قصي حسين جابر6212622211043049

كلية اللغات/جامعة بغداد519.0074.14للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمرتضى مطرود هارف دعاج6222622211043050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط491.0070.14للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمقتدى حسن بوهان حسون6232622211043056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500.0071.43للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيوسام عدنان سعود عيسى6242622211043059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية الصباح للبنينادبياحمد حسن فليح عبد الحسن6252622211045001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء569.0081.29ثانوية الصباح للبنينادبيحسن سامي عاتي سلمان6262622211045003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية الصباح للبنينادبيحسين ستار فالح عبد هللا6272622211045006

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط426.0060.86ثانوية الصباح للبنينادبيحسين علي عبد عالوي6282622211045007

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار445.0063.57ثانوية الصباح للبنينادبيزيد قاسم حنظل محمد6292622211045010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل515.0073.57ثانوية الصباح للبنينادبيسجاد حيدر حاتم بالك6302622211045012

كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية الصباح للبنينادبيعلي حيدر مطر محمد6312622211045016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43ثانوية الصباح للبنينادبيمحمد غانم عبيد صيهود6322622211045021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71ثانوية الصباح للبنينادبيمصطفى علي حسين دايخ6332622211045023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0064.71ثانوية الصباح للبنينادبييوسف رحمن مطر دخن6342622211045029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية الشجعان للبنينادبياحمد بدر عزيز حمزه6352622211046002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل425.0060.71ثانوية الشجعان للبنينادبياحمد عباس احمد زغير6362622211046003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد463.0066.14ثانوية الشجعان للبنينادبيازهر كريم منير بدر6372622211046004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0067.57ثانوية الشجعان للبنينادبيامجد علي حميد علي6382622211046006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط538.0076.86ثانوية الشجعان للبنينادبيانمار صباح مراد خليف6392622211046007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية601.0085.86ثانوية الشجعان للبنينادبيباقر شيحان شعيوط علي6402622211046008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0068.43ثانوية الشجعان للبنينادبيحسن عايد فرحان حمزه6412622211046012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0067.57ثانوية الشجعان للبنينادبيحسن عقيل تويج حسن6422622211046013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط500.0071.43ثانوية الشجعان للبنينادبيحسين احمد جبار خلف6432622211046015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية الشجعان للبنينادبيحسين حامد كريم سلمان6442622211046017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43ثانوية الشجعان للبنينادبيحسين طه عبيد خليف6452622211046020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط620.0088.57ثانوية الشجعان للبنينادبيحسين علي حامد سلمان6462622211046021

كلية القانون/جامعة واسط587.0083.86ثانوية الشجعان للبنينادبيحسين قاسم عبد المحسن علي6472622211046022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية الشجعان للبنينادبيحسين محمد صالح عباس6482622211046023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية الشجعان للبنينادبيحمزه جبار مصلح عيسى6492622211046024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد647.0092.43ثانوية الشجعان للبنينادبيحمزه دريب هراطه محمد6502622211046025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0069.00ثانوية الشجعان للبنينادبيحمزه قيس محمود خليفه6512622211046026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية الشجعان للبنينادبيرسول حسن علي محيسن6522622211046029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط503.0071.86ثانوية الشجعان للبنينادبيسجاد حيدر عطا هللا ضاحي6532622211046031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29ثانوية الشجعان للبنينادبيسجاد علي حميد عاشور6542622211046032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية الشجعان للبنينادبيعبد الحكيم عباس فاضل صياح6552622211046036

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29ثانوية الشجعان للبنينادبيعبد هللا سفاح فرحان كركر6562622211046038

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية الشجعان للبنينادبيعقيل محمد سلمان حمزه6572622211046041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل430.0061.43ثانوية الشجعان للبنينادبيعلي امير رحيم عيدان6582622211046042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد666.0095.14ثانوية الشجعان للبنينادبيكاظم فلفل فرحان كركر6592622211046048

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية الشجعان للبنينادبيكرار فخري فليح حسن6602622211046050

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29ثانوية الشجعان للبنينادبيكمال الدين اسعد مخيلف حسون6612622211046051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط535.0076.43ثانوية الشجعان للبنينادبيمثنى حيدر صكبان حمزه6622622211046052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0067.86ثانوية الشجعان للبنينادبيمحمد حمزه عبيس عبود6632622211046054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493.0070.43ثانوية الشجعان للبنينادبيمحمد زيدان عيدان محمد6642622211046056

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29ثانوية الشجعان للبنينادبيمرتضى حسن عصواد عبد6652622211046058

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0078.43ثانوية الشجعان للبنينادبيمروان محمد حسين شالكه6662622211046059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء524.0074.86ثانوية الشجعان للبنينادبيمصطفى صدام حسين هندي6672622211046060

كلية القانون/جامعة واسط563.0080.43ثانوية الشجعان للبنينادبيمنتظر علي حلفه ماجان6682622211046061

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0068.86ثانوية الشجعان للبنينادبينشات اسماعيل عليوي كاظم6692622211046063

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت490.0070.00ثانوية الشجعان للبنينادبينصر هللا جالل حسين عبود6702622211046064

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57ثانوية الشجعان للبنينادبييحيى كريم حسين علي6712622211046068

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى389.0055.57اعدادية السياب للبنينادبيأمير ماجد عبد الساده شمخي6722622211047002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0069.14اعدادية السياب للبنينادبيباقر سعد هليل جاني6732622211047004

كلية اآلداب/جامعة واسط452.0064.57اعدادية السياب للبنينادبيجوده فرحان شمران محيسن6742622211047005

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط444.0063.43اعدادية السياب للبنينادبيحسن ماهر حسن علي6752622211047007

كلية اآلداب/جامعة واسط472.0067.43اعدادية السياب للبنينادبيحسين رياض جبر جوده6762622211047010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط538.0076.86اعدادية السياب للبنينادبيحيدر جاسم محمد جبر6772622211047015

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية السياب للبنينادبيخالد وليد خالد حنون6782622211047019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط495.0070.71اعدادية السياب للبنينادبيرسول عالوي محمد جاسم6792622211047020

كلية القانون/جامعة واسط570.0081.43اعدادية السياب للبنينادبيزين العابدين علي عبود حسين6802622211047022
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495.0070.71اعدادية السياب للبنينادبيسيف علي كامل رشيد6812622211047026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط503.0071.86اعدادية السياب للبنينادبيصفاء وهاب هاشم عبيب6822622211047027

كلية اآلداب/جامعة واسط459.0065.57اعدادية السياب للبنينادبيعباس حسن عكار كريم6832622211047029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط521.0074.43اعدادية السياب للبنينادبيعباس علي عبد الحسين علي6842622211047031

كلية اآلداب/جامعة واسط439.0062.71اعدادية السياب للبنينادبيعباس يوسف جبار كريم6852622211047032

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط448.0064.00اعدادية السياب للبنينادبيعبد الخالق رحيم خلف فجر6862622211047033

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط434.0062.00اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا اياد خضير عيسى6872622211047034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط494.0070.57اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا حسن فرحان عبود6882622211047035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط504.0072.00اعدادية السياب للبنينادبيعزيز صادق صالل عزيز6892622211047036

كلية اآلداب/جامعة واسط456.0065.14اعدادية السياب للبنينادبيعطا هللا لعيبي حمد راهي6902622211047037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0068.86اعدادية السياب للبنينادبيعالوي مطر جبر عكموش6912622211047039

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط474.0067.71اعدادية السياب للبنينادبيعلي خالد عبد المهدي حسين6922622211047042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488.0069.71اعدادية السياب للبنينادبيعلي رزاق حميد عبد الصاحب6932622211047043

كلية القانون/جامعة واسط591.0084.43اعدادية السياب للبنينادبيعلي صالح شميل طارش6942622211047045

كلية اآلداب/جامعة واسط440.0062.86اعدادية السياب للبنينادبيعيسى سعد شاكر فزع6952622211047050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط528.0075.43اعدادية السياب للبنينادبيكرار حاكم رحم عبيد6962622211047054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط550.0078.57اعدادية السياب للبنينادبيكرار طارق فرحان عبود6972622211047055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0065.71اعدادية السياب للبنينادبيماهر منعم جاسم اسماعيل6982622211047057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0071.14اعدادية السياب للبنينادبيمحسن فليح كامل علي6992622211047059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط497.0071.00اعدادية السياب للبنينادبيمحمد باقر ستار حسن صالح7002622211047060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار455.0065.00اعدادية السياب للبنينادبيمحمد جواد كاظم حسين7012622211047061

كلية اآلداب/جامعة واسط436.0062.29اعدادية السياب للبنينادبيمحمد رائد عباس رشيد7022622211047063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط512.0073.14اعدادية السياب للبنينادبيمحمد رعد غانم محسن7032622211047064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط501.0071.57اعدادية السياب للبنينادبيمحمد سعد شاكر فزع7042622211047065

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى488.0069.71اعدادية السياب للبنينادبيمحمد عباس لطيف كاظم7052622211047066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط513.0073.29اعدادية السياب للبنينادبيمحمد هادي حمود عريبي7062622211047070

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية السياب للبنينادبيمحمد هول سلمان حمود7072622211047071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483.0069.00اعدادية السياب للبنينادبيمراد حسين جناني راضي7082622211047072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0067.86اعدادية السياب للبنينادبيمرتضى حسين عبد الحسين علي7092622211047074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0067.86اعدادية السياب للبنينادبيمسلم عواد عريبي حمد7102622211047076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية السياب للبنينادبيمسلم محيل راضي عطيه7112622211047077

كلية اآلداب/جامعة واسط439.0062.71اعدادية السياب للبنينادبيمنتظر خميس معيدي عريبي7122622211047086

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية السياب للبنينادبيمنتظر عماد طاهر مجيد7132622211047087

كلية القانون/جامعة واسط571.0081.57اعدادية السياب للبنينادبيمنتظر ناظم علي عيدان7142622211047090

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0067.57اعدادية السياب للبنينادبيمهدي عادل كريم محمد7152622211047091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط522.0074.57اعدادية السياب للبنينادبيهادي فرحان عايد مطرود7162622211047092

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط431.0061.57اعدادية سيد االنام للبنينادبياحمد عدنان عبيد حنظل7172622211048003

كلية اآلداب/جامعة واسط452.0064.57اعدادية سيد االنام للبنينادبيباقر حسين علي جاسم7182622211048005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط541.0077.29اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسنين عدنان فارس فيصل7192622211048009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط510.0072.86اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسنين مجيد زويد خلف7202622211048010
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط503.0071.86اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين جابر حسن عباس7212622211048011

كلية اآلداب/جامعة واسط462.0066.00اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين علي فليح ذياب7222622211048013

كلية اآلداب/جامعة واسط447.0063.86اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين محمد نهير مريض7232622211048015

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0069.14اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين هاشم مال هللا خلف7242622211048017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط518.0074.00اعدادية سيد االنام للبنينادبيحيدر كاظم ساجت جفرد7252622211048019

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط432.0061.71اعدادية سيد االنام للبنينادبيرسول حسن شعيبث شخير7262622211048020

كلية اآلداب/جامعة واسط440.0062.86اعدادية سيد االنام للبنينادبيسجاد كاظم مهنه يبر7272622211048023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0070.86اعدادية سيد االنام للبنينادبيعباس بشار موحان كمر7282622211048025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط529.0075.57اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي عباس رحيم كماز7292622211048030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط514.0073.43اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي محمد عبد هللا عاتي7302622211048032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط534.0076.29اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد رحيم حسين كاظم7312622211048039

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط452.0064.57اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد كريم عبد مشيط7322622211048042

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية سيد االنام للبنينادبيمرتضى علي ظاهر شبل7332622211048043

كلية اآلداب/جامعة واسط441.0063.00اعدادية سيد االنام للبنينادبيمسلم فالح حسن لفته7342622211048046

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية سيد االنام للبنينادبيمظفر شريجي رسول جريدي7352622211048052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0069.14اعدادية سيد االنام للبنينادبييوسف فريد منعم عبد7362622211048056

كلية القانون/جامعة واسط569.0081.29اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبياحمد شرهان محمود سلمان7372622211049004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيانور إسماعيل خليل عزيز7382622211049010

كلية اآلداب/جامعة واسط455.0065.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيجعفر عوده خلف فرحان7392622211049015

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسن عامر محمود ناصر7402622211049024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط542.0077.43اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسن علي جعاز محمد7412622211049025

كلية اآلداب/جامعة واسط435.0062.14اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسن علي كاظم عبد الحسين7422622211049026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط542.0077.43اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسين رياض علي حسين7432622211049035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسنين عباس حسن شفيج7442622211049036

كلية اآلداب/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسين علي املح كاظم7452622211049038

كلية القانون/جامعة واسط561.0080.14اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسين وليد عبيد كشيط7462622211049042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيزين العابدين حسين علي حمزه7472622211049047

كلية القانون/جامعة واسط601.0085.86اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيساري حياب عبد عبود7482622211049049

كلية اآلداب/جامعة ذي قار422.0060.29اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيسجاد فالح حسن مراحل7492622211049053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط564.0080.57اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيسعد عدنان محمود سلمان7502622211049055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0067.57اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيشالل شاكر شالل منيجر7512622211049057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط477.0068.14اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيصباح حسن حمزة عرار7522622211049058

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيضياء ظافر محسن شاهين7532622211049060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0067.57اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعباس حاكم نوار عبد الواحد7542622211049062

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط464.0066.29اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعباس حامد خيزران نومي7552622211049063

كلية القانون/جامعة واسط593.0084.71اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعباس فرحان ذياب عبد7562622211049066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0068.29اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعباس محمد عبيد عبوسي7572622211049067

كلية القانون/جامعة واسط557.0079.57اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعباس موسى علي قاسم7582622211049068

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعبد هللا رائد حسن حمزه7592622211049069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0067.29اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعبد هللا يوسف علي تعبان7602622211049070
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0067.57اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعقيل بشير نعيم عبيد7612622211049071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعقيل روضان مهدي حسين7622622211049072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0065.14اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي جابر ردام طارش7632622211049077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط515.0073.57اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي جبار نجم عبود7642622211049078

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي حاتم لفته صبيح7652622211049079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط545.0077.86اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي حسين خلف زغير7662622211049081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0065.71اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي خالد مالك ناصر7672622211049082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0067.57اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي صالح حسين عويد7682622211049088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0073.57اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي صبار غالي خلف7692622211049091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي عايد عبطان اعطيوي7702622211049092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0066.86اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي فرحان عالوي زمان7712622211049096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر443.0063.29اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي محمد عبيد جاسم7722622211049097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي موفق كاظم حسين7732622211049099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط474.0067.71اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعمار موحان محمود سلمان7742622211049101

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط633.0090.43اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعيد حياب عبد عبود7752622211049102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعيسى فالح مهدي لفته7762622211049103

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية376.0053.71اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعيسى نصير عواد حسون7772622211049104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيفهد رضا مجيد عبيد7782622211049105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط534.0076.29اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيكاظم احمد حسين ربيع7792622211049106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط512.0073.14اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمؤمل محمد حسين جويجي7802622211049114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط487.0069.57اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمحمد جاسم خلف منفي7812622211049117

كلية اآلداب/جامعة واسط444.0063.43اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمحمد حميد خليف علي7822622211049120

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمحمد مجيد محمد هندي7832622211049125

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط491.0070.14اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمرتضى فالح عبد الحسن زبين7842622211049130

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمسلم يوسف عطا عبيد7852622211049132

كلية القانون/جامعة واسط618.0088.29اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيميسر ليث ديمي ياسين7862622211049141

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط593.0084.71اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيهمام علي حسين فاضل7872622211049143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0069.14ثانوية الغسانية للبنينادبياحمد ماهر قيس خضير7882622211050002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية الغسانية للبنينادبيادم حسين هاشم محمد7892622211050004

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0065.57ثانوية الغسانية للبنينادبياسامه عبد الستار فيصل صالل7902622211050005

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14ثانوية الغسانية للبنينادبيبالل ميثاق منسي جسام7912622211050009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية الغسانية للبنينادبيحسين علي خلف صالح7922622211050010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية الغسانية للبنينادبيسجاد نزار حسن رشيد7932622211050014

كلية القانون/جامعة واسط574.0082.00ثانوية الغسانية للبنينادبيشهيد كريم خليل جسام7942622211050015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل440.0062.86ثانوية الغسانية للبنينادبيعبد هللا باسط ابراهيم عبد7952622211050018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية الغسانية للبنينادبيعبد هللا عايد عبد الوهاب خضير7962622211050020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل433.0061.86ثانوية الغسانية للبنينادبيعمر خميس كريم جعمر7972622211050024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد475.0067.86ثانوية الغسانية للبنينادبيقتيبه لؤي حمزه ياسين7982622211050026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57ثانوية الغسانية للبنينادبيمحمود محروس احمد صالح7992622211050030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية الغسانية للبنينادبينبيل حسن ياسين ناصر8002622211050033
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0062.43ثانوية الغسانية للبنينادبييحيى عماد مرزوك راشد8012622211050034

كلية القانون/جامعة واسط579.0082.71ثانوية الغسانية للبنينادبييوسف نعمه يوسف احمد8022622211050035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية الغسانية للبنينادبييونس نعمه يوسف احمد8032622211050037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية542.0077.43ثانوية مدينة المدن للبنينادبيحسن محي عبيد لفته8042622211051002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509.0072.71ثانوية مدينة المدن للبنينادبيحسين محمد لفته محمد8052622211051003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43ثانوية مدينة المدن للبنينادبيسجاد خالد كاظم ناجي8062622211051005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء578.0082.57ثانوية مدينة المدن للبنينادبيعباس أياد سالم محمد8072622211051007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد645.0092.14ثانوية مدينة المدن للبنينادبيعلي احمد كبيش نايف8082622211051010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0080.86ثانوية مدينة المدن للبنينادبيقاسم علي كاظم حلو8092622211051011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00ثانوية مدينة المدن للبنينادبيمحمد عبد الوهاب عويد حسين8102622211051012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط477.0068.14ثانوية مدينة المدن للبنينادبيمحمد هاني تبنه عبد الحسين8112622211051013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط519.0074.14ثانوية مدينة المدن للبنينادبيمرتضى طارق بريج صالح8122622211051014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية مدينة المدن للبنينادبيمصطفى عباس محيي دحام8132622211051017

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0069.29ثانوية مدينة المدن للبنينادبييوسف عبد الحسين عبيس حسون8142622211051019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط570.0081.43ثانوية ابن سينا للبنينادبيامجد عطيوي فرحان عناد8152622211052003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية ابن سينا للبنينادبيحسن طالب ناجي شدهان8162622211052005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط519.0074.14ثانوية ابن سينا للبنينادبيعلي سرحان خضير حامي8172622211052009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط522.0074.57ثانوية ابن سينا للبنينادبيمحمد مطشر جبر عليوي8182622211052015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط513.0073.29ثانوية بومدين للبنينادبيحسن رحيم سعيد محيسن8192622211053004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0069.43ثانوية بومدين للبنينادبيحسن محمد حسن حميد8202622211053005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط592.0084.57ثانوية بومدين للبنينادبيحسنين سعد عكال مطر8212622211053006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط535.0076.43ثانوية بومدين للبنينادبيحسين محمد حسن حميد8222622211053010

كلية القانون/جامعة واسط591.0084.43ثانوية بومدين للبنينادبيسجاد كامل فيصل دابس8232622211053011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط529.0075.57ثانوية بومدين للبنينادبيعباس جواد كاظم بجاي8242622211053012

كلية اآلداب/جامعة واسط458.0065.43ثانوية بومدين للبنينادبيعباس فاضل مساعد ضميد8252622211053014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497.0071.00ثانوية بومدين للبنينادبيعباس كريم عزيز عبد8262622211053015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0073.57ثانوية بومدين للبنينادبيعلي محمد جاسم بهلول8272622211053020

كلية القانون/جامعة واسط605.0086.43ثانوية بومدين للبنينادبيكرار علي خضير ساهي8282622211053023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل530.0075.71ثانوية بومدين للبنينادبيمؤمل حسين علي تاغي8292622211053024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان546.0078.00ثانوية بومدين للبنينادبيمحمد ناجي علي عزيز8302622211053027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57ثانوية بومدين للبنينادبيمسلم ناجي صيوان خاروص8312622211053028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط500.0071.43ثانوية بومدين للبنينادبيمشرق صدام هادي مظلوم8322622211053029

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية الحفرية للبنينادبياحمد ثامر منصور جواد8332622211056003

كلية القانون/جامعة واسط564.0080.57اعدادية الحفرية للبنينادبياحمد عدنان احمد خليف8342622211056005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية الحفرية للبنينادبيحسين حسن رحيم عبد8352622211056010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية الحفرية للبنينادبيسجاد حسين علي منجل8362622211056018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية الحفرية للبنينادبيسجاد علي حسين ليلو8372622211056020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية الحفرية للبنينادبيسجاد ناجي احمد محمد8382622211056022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية الحفرية للبنينادبيسيف علي كاظم سموم8392622211056024

كلية اآلداب/جامعة واسط464.0066.29اعدادية الحفرية للبنينادبيعالء هادي ياس كواد8402622211056029
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كلية االعالم/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية الحفرية للبنينادبيعلي حسين علوي سبع8412622211056034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط623.0089.00اعدادية الحفرية للبنينادبيعلي سعد خشان فندي8422622211056037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0062.57اعدادية الحفرية للبنينادبيعلي عادل كاظم ذياب8432622211056039

كلية القانون/جامعة واسط565.0080.71اعدادية الحفرية للبنينادبيكاظم هاشم سلومي جاري8442622211056042

كلية اآلداب/جامعة واسط439.0062.71اعدادية الحفرية للبنينادبيمحمد الباقر ناصر دينار جحيل8452622211056044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية الحفرية للبنينادبيمحمد حميد علي حسن8462622211056046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0067.86اعدادية الحفرية للبنينادبيمحمد عبد السادة ناجي محيسن8472622211056049

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد652.0093.14اعدادية الحفرية للبنينادبيمحمد محمود منصور عظم8482622211056050

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية الحفرية للبنينادبيمراد غني حاتم مشكور8492622211056051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0070.29اعدادية الحفرية للبنينادبينزيه ضياء راضي كاظم8502622211056057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء460.0065.71اعدادية الحفرية للبنينادبينصيف قاسم نزهان ضاري8512622211056058

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية الحفرية للبنينادبينور الدين هيثم مهدي علي8522622211056059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0068.86اعدادية القمم للبنينادبيباقر عويد جباري فالح8532622211057011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط509.0072.71اعدادية القمم للبنينادبيحسين خضير راضي شحيل8542622211057016

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط478.0068.29اعدادية القمم للبنينادبيحسين عبد الخالق حسين ياسين8552622211057018

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية507.0072.43اعدادية القمم للبنينادبيحسين علي عبد الكاظم عجيرش8562622211057022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0066.71اعدادية القمم للبنينادبيسجاد اسماعيل رحيم والي8572622211057026

كلية اآلداب/جامعة واسط452.0064.57اعدادية القمم للبنينادبيصالح حسين اكطيف جبر8582622211057028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط512.0073.14اعدادية القمم للبنينادبيصالح مزهر صالح جعاز8592622211057029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط517.0073.86اعدادية القمم للبنينادبيعباس كامل هاشم جابر8602622211057032

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية القمم للبنينادبيعلي عادل سلمان احبش8612622211057039

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية362.0051.71اعدادية القمم للبنينادبيعلي كريم خميس زركوش8622622211057041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0069.29اعدادية القمم للبنينادبيعلي كريم كاظم جاسم8632622211057042

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية القمم للبنينادبيعلي هاشم ناصر عبيد8642622211057043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط552.0078.86اعدادية القمم للبنينادبيكرار عباس حسين عباس8652622211057047

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط467.0066.71اعدادية القمم للبنينادبيمحمد باقر بشار عبد الحسين مريشد8662622211057051

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط491.0070.14اعدادية القمم للبنينادبيمحمد جادر رشاد نخيالن8672622211057054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية القمم للبنينادبيمحمد جبار محمد جوده8682622211057055

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية القمم للبنينادبيمحمد حسن كريم خميس زركوش8692622211057056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية القمم للبنينادبيمحمد سلمان احمد مطر8702622211057059

كلية القانون/جامعة واسط597.0085.29اعدادية القمم للبنينادبيمحمد عماد غازي عايز8712622211057064

كلية اآلداب/جامعة واسط445.0063.57اعدادية القمم للبنينادبيمرتضى سالم ثجيل فرج8722622211057065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0065.14اعدادية القمم للبنينادبيمصطفى جابر زغير ونان8732622211057070

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية القمم للبنينادبيمهدي كرم دحام مطر8742622211057078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط518.0074.00اعدادية القمم للبنينادبيهادي عليوي خلف حبيش8752622211057082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510.0072.86اعدادية القمم للبنينادبيهادي فرحان عطار سلطان8762622211057083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0069.00اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيحسن حسين عويز غالي8772622213010004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيحسين صالح خميس حسين8782622213010005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيحيدر احمد عبد الرزاق كاظم8792622213010006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيعيسى عدنان شاكر عباس8802622213010013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط539.0077.00اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيكرار مرتضى كاظم سلطان8812622213010015

كلية القانون/جامعة واسط583.0083.29اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيمصطفى زيد جعفر هاشم8822622213010017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط512.0073.14ثانويةالعزيزية المسائية للبنينادبيمحمد خليفه رضا علي8832622215001021

كلية اآلداب/جامعة واسط438.0062.57ثانويةالعزيزية المسائية للبنينادبيمرتضى سلمان خزعل هامل8842622215001022

كلية اآلداب/جامعة واسط465.0066.43اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيحبيب جميل ساجت صالح8852622215002005

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط437.0062.43اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيحسين ماجد جبر غافل8862622215002012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط542.0077.43اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيحسين هادي تفاح كاصد8872622215002014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيسجاد عبد الكريم فرحان مسير8882622215002017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495.0070.71اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعبد هللا علي عبد الساده محمد8892622215002028

كلية اآلداب/جامعة واسط449.0064.14اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعلي جبار هيلي حنيش8902622215002030

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية367.0052.43اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيكريم بدير نعيم عناد8912622215002034

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيموسى امين كاظم شافي8922622215002048

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيهادي صالح هادي عوفي8932622215002050

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط433.0061.86اعدادية الحي المسائية للبنينادبيامير باسم عبد والي8942622215003005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86اعدادية الحي المسائية للبنينادبيحسن صالح هالل عبد8952622215003007

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية الحي المسائية للبنينادبيسجاد عبد الرضا كريم صلف8962622215003013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الحي المسائية للبنينادبيعباس علي حسين محمد8972622215003016

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00اعدادية الحي المسائية للبنينادبيعلي طعمه بدر عبل8982622215003021

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط488.0069.71اعدادية الحي المسائية للبنينادبيمهدي صالح مهدي نعمه8992622215003031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل430.0061.43اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبياحمد ماجد ثجيل ساهي9002622215004001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0066.71اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيباسم رحيم سلمان حمزه9012622215004005

كلية االعالم/الجامعة العراقية516.0073.71اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيسيف علي رديم جاسم9022622215004018

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيعلي شلش حياوي حمود9032622215004025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيكاظم كريم حسن شاطر9042622215004027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينادبيسجاد عبد الكاظم فريح نافل9052622215005005

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط435.0062.14ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينادبيكرار تحسين جهيد جويد9062622215005007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينادبيمرتضى احمد ماجد كريم9072622215005009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0061.57ثانوية الحياة المختلطةادبياحمد هاشم دمن هربود9082622217002001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء572.0081.71ثانوية الحياة المختلطةادبيجعفر مالك كاظم عباس9092622217002002

كلية اآلداب/جامعة واسط446.0063.71ثانوية الحياة المختلطةادبيحسين احمد علي داود9102622217002003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507.0072.43ثانوية الحياة المختلطةادبيحسين جبار حسن شهاب9112622217002004

كلية التربية/جامعة ميسان532.0076.00ثانوية الحياة المختلطةادبيحسين زيدان هميم حسون9122622217002005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00ثانوية الحياة المختلطةادبيحسين علي حسين مزهر9132622217002006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية الحياة المختلطةادبيسجاد حيدر عبد الحسن كليل9142622217002008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد645.0092.14ثانوية الحياة المختلطةادبيسجاد طه حمد حمزه9152622217002009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية560.0080.00ثانوية الحياة المختلطةادبيعباس جمعه نجم عبد هللا9162622217002010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57ثانوية الحياة المختلطةادبيعباس عيسى وناس مصحب9172622217002011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط489.0069.86ثانوية الحياة المختلطةادبيعلي حسن هادي سلمان9182622217002012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية الحياة المختلطةادبيعلي حسين عيال عباس9192622217002013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر448.0064.00ثانوية الحياة المختلطةادبيعلي طالب عجيل كاظم9202622217002014
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43ثانوية الحياة المختلطةادبيمقتدى طالب كريم حسين9212622217002015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57ثانوية الحياة المختلطةادبيمنتظر حمزه فرحان سحاب9222622217002016

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة575.0082.14ثانوية الرحمانية المختلطةادبيحسين عالوي حسين خليف9232622217004004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط496.0070.86ثانوية الرحمانية المختلطةادبيعبد الباري وسمي مصيحب دويريج9242622217004006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط547.0078.14ثانوية الرحمانية المختلطةادبيعبد هللا مزهر سلمان عليوي9252622217004007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0062.43اعدادية حامل اللواء المختلطةادبياحسان ذعار نايف لوتي9262622217006001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية حامل اللواء المختلطةادبياحمد رسول محمد حسين9272622217006003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط498.0071.14اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيحسين حطيمة خالوي محيسن9282622217006006

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيحسين عالء عبيس عبطان9292622217006007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط470.0067.14اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيحسين نجم عبيد نايف9302622217006008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية536.0076.57اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيسجاد عقيل مسلم سلمان9312622217006010

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيقاسم رحمن هندي جابر9322622217006021

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط468.0066.86اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيمحمد حيدر حسن مطير9332622217006024

كلية القانون/جامعة واسط600.0085.71اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيوسام يوسف سلمان جاسم9342622217006027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية الفرسان المختلطةادبيعلي واثق راضي طلفاح9352622217008005

كلية اآلداب/جامعة واسط437.0062.43ثانوية الفرسان المختلطةادبيمحمد علي رضا جاسم كاطع9362622217008007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0069.43ثانوية األعراف المختلطةادبياحمد حسن عائد عبيد9372622217009001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء594.0084.86ثانوية األعراف المختلطةادبيباقر ياسر امنيشن طاهر9382622217009003

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0069.29ثانوية األعراف المختلطةادبيحسن اسعد تاجي جبر9392622217009005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار587.0083.86ثانوية األعراف المختلطةادبيحسن علي حسين خميس9402622217009006

كلية اآلداب/جامعة واسط439.0062.71ثانوية األعراف المختلطةادبيحسن هادي محسن ونيس9412622217009007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0070.00ثانوية األعراف المختلطةادبيحسين جاسم جبار خشيت9422622217009009

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط460.0065.71ثانوية األعراف المختلطةادبيحسين جبر بريج شياع9432622217009010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43ثانوية األعراف المختلطةادبيحسين خضر مطشر فرحان9442622217009011

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0066.71ثانوية األعراف المختلطةادبيحسين سعدون نصير عبد الرضا9452622217009013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499.0071.29ثانوية األعراف المختلطةادبيحسين عامر امنيشن طاهر9462622217009014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط558.0079.71ثانوية األعراف المختلطةادبيحسين عباس مري صحن9472622217009015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط500.0071.43ثانوية األعراف المختلطةادبيحمزه محمد روضان عيدان9482622217009016

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86ثانوية األعراف المختلطةادبيسراج عصام علي عبد9492622217009019

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية األعراف المختلطةادبيعلي عباس صكب هالل9502622217009023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط561.0080.14ثانوية األعراف المختلطةادبيمحمد صباح هربد كريدي9512622217009024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط637.0091.00ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيامين زامل عويد ياسين9522622217010002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط500.0071.43ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيزين العابدين رشيد موزان شنه9532622217010004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط537.0076.71ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيسجاد حسين طعيمه عاصي9542622217010005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط528.0075.43ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيسرمد حسين عبد الرضا وحيد9552622217010007

كلية القانون/جامعة واسط568.0081.14ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيعبد هللا رشيد موزان شنه9562622217010008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيمصطفى صباح عاتي حميد9572622217010011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد470.0067.14ثانوية الموعظة المختلطةادبيرسول كاظم ابراهيم محيسن9582622217011001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط533.0076.14ثانوية الموعظة المختلطةادبيزيد عالء عبيد حميد9592622217011002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية الموعظة المختلطةادبيسجاد عقيل حمزة راشد9602622217011003
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0069.86ثانوية الموعظة المختلطةادبيسجاد محمود عبد علي زغير9612622217011004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية الموعظة المختلطةادبيضياء عباس فليح عطية9622622217011005

كلية القانون/جامعة واسط615.0087.86ثانوية الموعظة المختلطةادبيعلي جبار كريم علي9632622217011007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية الموعظة المختلطةادبيمحمد عماد ورور حسن9642622217011009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية446.0063.71ثانوية الموعظة المختلطةادبيمحمد كاظم براك كركز9652622217011010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط476.0068.00ثانوية الموعظة المختلطةادبييوسف غازي مردوف ياسين9662622217011016

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط573.0081.86ثانوية البهجة المختلطةادبياحمد علي عبيد حتروش9672622217013003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية البهجة المختلطةادبيعلي عبد الحسين مسرهد دوجل9682622217013005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505.0072.14ثانوية الفتوة المختلطةادبيباقر تحسين علي صباح9692622217015003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية الفتوة المختلطةادبيحسن علي محسن علي9702622217015008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط474.0067.71ثانوية الفتوة المختلطةادبيحسين نعيم عبد الرضا كريم9712622217015011

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية الفتوة المختلطةادبيحيدر رحمن كاظم صخيل9722622217015012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر426.0060.86ثانوية الفتوة المختلطةادبيعباس حافظ محسن علي9732622217015014

كلية اآلداب/جامعة واسط454.0064.86ثانوية الفتوة المختلطةادبيعلي خليل ابراهيم علي9742622217015016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط474.0067.71ثانوية الفتوة المختلطةادبيمحسن جبار فرحان جبر9752622217015017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57ثانوية الفتوة المختلطةادبيمحمد ابراهيم علي حسون9762622217015018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00ثانوية الفتوة المختلطةادبيمصطفى فالح علي حسون9772622217015020

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية517.0073.86ثانوية الفتوة المختلطةادبيمقتدى فالح علي حسون9782622217015021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0065.00ثانوية الفتوة المختلطةادبيمنذر عبد الرضا محيميد غزال9792622217015022

كلية القانون/جامعة واسط576.0082.29ثانوية عشتار المختلطةادبيباقر درعوم جبر دهش9802622217016001

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0067.86ثانوية عشتار المختلطةادبيحسين رشيد اكطيف عيسى9812622217016002

كلية القانون/جامعة واسط611.0087.29ثانوية عشتار المختلطةادبيعباس جبر فاضل حمود9822622217016003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط578.0082.57ثانوية عشتار المختلطةادبيعبد الرضا حسون حيال راشد9832622217016004

كلية القانون/جامعة واسط577.0082.43ثانوية عشتار المختلطةادبيمجتبى كاطع حيال راشد9842622217016007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط561.0080.14ثانوية عشتار المختلطةادبيمصطفى سلمان حيال راشد9852622217016009

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية عشتار المختلطةادبيمقتدى سالم احمد قاسم9862622217016010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط571.0081.57اعدادية زرباطيه المختلطةادبيحسن فارس يوسف علي9872622217018001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط537.0076.71اعدادية زرباطيه المختلطةادبيعباس علي خليل فرحان9882622217018003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0070.00اعدادية زرباطيه المختلطةادبيعباس محمد حسن راضي9892622217018004

كلية القانون/جامعة واسط618.0088.29اعدادية زرباطيه المختلطةادبيعبد هللا حسين خليل فرحان9902622217018005

كلية اآلداب/جامعة واسط448.0064.00اعدادية زرباطيه المختلطةادبيعبد هللا مهدي صالح حزيم9912622217018006

كلية اآلداب/جامعة واسط460.0065.71اعدادية زرباطيه المختلطةادبيعلي رائد اسماعيل ولي9922622217018007

كلية القانون/جامعة واسط569.0081.29اعدادية زرباطيه المختلطةادبيعلي عباس حسوني كركه9932622217018008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0068.86اعدادية زرباطيه المختلطةادبيعلي فارس يوسف علي9942622217018009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0069.43اعدادية زرباطيه المختلطةادبيعيسى حسن عباس حسين9952622217018010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0066.43اعدادية زرباطيه المختلطةادبيمحمد صالح كاظم جبر9962622217018012

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت478.0068.29ثانوية المنى المختلطةادبيحسين زرار مطر دوخي9972622217021001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86ثانوية المنى المختلطةادبيحسين محمد كاظم فرحان9982622217021002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء610.0087.14ثانوية المنى المختلطةادبيعقيل يوسف رزاق مناحي9992622217021004

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية447.0063.86ثانوية المنى المختلطةادبيعلي حسين خضير عبود10002622217021005
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط511.0073.00ثانوية المنى المختلطةادبيعلي عادي صالح عبار10012622217021006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء596.0085.14ثانوية المنى المختلطةادبيعلي كريم ياسر بدر10022622217021007

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية المنى المختلطةادبيمسلم ياس خضير محي10032622217021009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71ثانوية المنى المختلطةادبيمصطفى جابر عبد هللا محسن10042622217021010

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط536.0076.57ثانوية المنى المختلطةادبيمقتدى عالء كاظم حسين10052622217021012

كلية القانون/جامعة واسط611.0087.29ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيايمن رعد حمزه عزاوي10062622217022001

كلية اآلداب/جامعة بغداد595.0085.00ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيايهاب ياسين طه حامد10072622217022002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط516.0073.71ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيحيدر عدي حميد علي10082622217022004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0067.71ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيسفيان ياسين حسن غربي10092622217022005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية600.0085.71ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيسيف ناظم حسون حمد10102622217022006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0068.71ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيعبد الجليل ادريس سعود حمد10112622217022007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية561.0080.14ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيعلي حسين خالد جمعة10122622217022011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0063.14الخارجيونادبياحمد عبد الحسين طالب كاظم10132622218001019

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86الخارجيونادبياحمد عدنان عايد دوران10142622218001023

كلية اآلداب/جامعة واسط454.0064.86الخارجيونادبياحمد علي عجيل خضير10152622218001029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0065.57الخارجيونادبيحسن ستار بشير رسن10162622218001099

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد578.0082.57الخارجيونادبيحسين سلمان شدهان عويد10172622218001113

كلية القانون/جامعة واسط582.0083.14الخارجيونادبيحمزه رزاق رحمان صكر10182622218001138

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط534.0076.29الخارجيونادبيسجاد صباح علوان حسن10192622218001181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط553.0079.00الخارجيونادبيسعيد صالح انعيمه الزم10202622218001201

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط541.0077.29الخارجيونادبيصادق غانم حيدر داود10212622218001211

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14الخارجيونادبيعلي قاسم عبد الحسين خنجر10222622218001318

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14الخارجيونادبيعلي محمد مربط حنظل10232622218001331

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0068.71الخارجيونادبيكاظم حسن علي عبيد10242622218001366

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71الخارجيونادبيكرار مطر خليل ردام10252622218001376

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط526.0075.14الخارجيونادبيمنتظر عباس سالم محمد10262622218001479

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط426.0060.86الخارجيونادبيياسر بدر طه سيف10272622218001519

كلية اآلداب/جامعة واسط438.0062.57ثانوية جصان للبناتادبياسراء صادق جبير محمود10282622222001001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط542.0077.43ثانوية جصان للبناتادبيامال كامل عبيد فرج10292622222001002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0067.43ثانوية جصان للبناتادبياماني مجبل ثامر كمر10302622222001003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط491.0070.14ثانوية جصان للبناتادبيتبارك تحسين صادق حمودي10312622222001005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء579.0082.71ثانوية جصان للبناتادبيحوراء علي فرمان خريبط10322622222001006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط477.0068.14ثانوية جصان للبناتادبيزهراء ابرهيم صبري علي10332622222001007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط554.0079.14ثانوية جصان للبناتادبيزهراء حميد نجم حسين10342622222001008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط641.0091.57ثانوية جصان للبناتادبيزهراء محسن نجم محيسن10352622222001010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط521.0074.43ثانوية جصان للبناتادبيضحى جعفر حاتم خلف10362622222001013

كلية القانون/جامعة واسط594.0084.86ثانوية جصان للبناتادبيطيبه جواد كاظم خلف10372622222001015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط654.0093.43ثانوية جصان للبناتادبيفاطمه كريم ايوب يوسف10382622222001017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط511.0073.00ثانوية جصان للبناتادبيفاطمه محمد فاضل جاسم10392622222001018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط587.0083.86ثانوية جصان للبناتادبيكوثر صادق حامد كمر10402622222001019
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كلية اآلداب/جامعة واسط445.0063.57ثانوية جصان للبناتادبيمنار مصطفى اسماعيل جاسم10412622222001020

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط531.0075.86ثانوية جصان للبناتادبينور عقيل محيسن جبر10422622222001021

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57ثانوية جصان للبناتادبيهبه هللا صاحب عبد الرزاق علي10432622222001022

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط486.0069.43ثانوية االنتصارات للبناتادبياالء عبد االمير كوكز سهيان10442622222002001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية االنتصارات للبناتادبياالء علي حسين عيدان10452622222002002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية489.0069.86ثانوية االنتصارات للبناتادبيبنين حسين مخلف ضباب10462622222002005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد646.0092.29ثانوية االنتصارات للبناتادبيجنات داود سلمان جريمخ10472622222002006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية605.0086.43ثانوية االنتصارات للبناتادبيرقية ناصر خلف خضير10482622222002009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة567.0081.00ثانوية االنتصارات للبناتادبيرقيه سالم المي داود10492622222002010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية596.0085.14ثانوية االنتصارات للبناتادبيزهراء خالد متعب حمادي10502622222002012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500.0071.43ثانوية االنتصارات للبناتادبيزينب راضي حمزه عنيد10512622222002015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29ثانوية االنتصارات للبناتادبيزينب عالء حامد عبيد10522622222002018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0075.43ثانوية االنتصارات للبناتادبيضفاف حيدر هادي حسين10532622222002021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0077.71ثانوية االنتصارات للبناتادبيغفران راضي هاشم حميد10542622222002024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد655.0093.57ثانوية االنتصارات للبناتادبيفاطمه رجاء نايف فضاله10552622222002027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14ثانوية االنتصارات للبناتادبيفاطمه عبد هللا عباس قطه10562622222002029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0083.00ثانوية االنتصارات للبناتادبيكوثر خليل نعمه زغير10572622222002036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية االنتصارات للبناتادبيكوثر ياس ربيع حيدر10582622222002037

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط507.0072.43ثانوية االنتصارات للبناتادبيمريم محمد علي عمران10592622222002038

كلية اللغات/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية االنتصارات للبناتادبيمها فاضل عباس جدوع10602622222002039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط617.0088.14ثانوية االنتصارات للبناتادبينرجس حسين حمزه كاطع10612622222002041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57ثانوية االنتصارات للبناتادبينهى ناجي علي ناجي10622622222002042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية566.0080.86ثانوية االنتصارات للبناتادبينوره علي عزيز عارف10632622222002043

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية االنتصارات للبناتادبيهاجر احمد عبد الحسن زغير10642622222002044

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية االنتصارات للبناتادبيوديان سرمد عيدان نهاب10652622222002047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء588.0084.00الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيبتول حسن زامل راضي10662622222003003

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0063.71الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيحوراء عدي نجم جرجيس10672622222003005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية500.0071.43الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيرقيه حيدر مهدي عواد10682622222003007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيريام جاسم هاشم محمد10692622222003008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0080.00الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزينب علي خضير عباس10702622222003010

كلية اآلداب/جامعة واسط445.0063.57الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه عبد الباقر محمود جمعه10712622222003013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط498.0071.14الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبينور خزعل مظلوم عبيد10722622222003016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيبنين امجد مهدي عطا هللا10732622222004004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط488.0069.71اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيحوراء نوري جوده سفاح10742622222004006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط521.0074.43اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيرحاب محمد كاظم صدام10752622222004008

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0065.57اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيزهراء رحمن هاشم بارح10762622222004014

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط429.0061.29اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيزهراء سهيل عبد الحسين شمران10772622222004015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيزينب ستار عليوي جوده10782622222004019

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0068.71اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيشيماء عادل سعدون رزوقي10792622222004021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيفاطمه سعد كاظم ناهي10802622222004022
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط522.0074.57اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيمنار حبيب عبد علوان10812622222004024

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط444.0063.43اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيمناره عفان صالح ناصر10822622222004025

كلية اآلداب/جامعة واسط440.0062.86اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيهيام محمود سلمان عريان10832622222004031

كلية اآلداب/جامعة واسط444.0063.43ثانوية البتول للبناتادبيأطياف حاتم ثاني تالي10842622222005001

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط465.0066.43ثانوية البتول للبناتادبيبنين عبد االمير هادي جكنود10852622222005002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط543.0077.57ثانوية البتول للبناتادبيتبارك عبد هللا راضي سلطان10862622222005003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط631.0090.14ثانوية البتول للبناتادبيرؤى حيدر حميد مناتي10872622222005005

كلية اآلداب/جامعة واسط475.0067.86ثانوية البتول للبناتادبيزهراء كاظم شمران مطر10882622222005008

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط440.0062.86ثانوية البتول للبناتادبيزينب صدام عباس ديوان10892622222005010

كلية القانون/جامعة واسط655.0093.57ثانوية البتول للبناتادبيزينب نصير حسين عالوي10902622222005011

كلية القانون/جامعة واسط557.0079.57ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه الزهراء عماد لطيف غافل10912622222005014

كلية القانون/جامعة واسط591.0084.43ثانوية البتول للبناتادبيمريم صادق جعفر عباس10922622222005015

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط430.0061.43ثانوية البتول للبناتادبيمريم كاظم حميد مناتي10932622222005016

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط457.0065.29ثانوية البتول للبناتادبينرجس عماد حسين زهاوي10942622222005017

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية البتول للبناتادبيهبه هللا ناظم عبد الواحد عبد الحسن10952622222005018

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط457.0065.29ثانوية البتول للبناتادبيوسن علي غيثم صياح10962622222005019

كلية القانون/جامعة واسط562.0080.29ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيحنين حر لفته حسن10972622222006004

كلية القانون/جامعة واسط620.0088.57ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيحوراء مراد عبد السادة جاسم10982622222006005

كلية القانون/جامعة واسط591.0084.43ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيرسل عالوي جمعه عبد عون10992622222006006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط517.0073.86ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيريتاج عامر نوري عبد11002622222006007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيزهراء حسين علي منيثر11012622222006008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط623.0089.00ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيزهراء عالوي ناصر حسين11022622222006009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط567.0081.00ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيزهراء عمار علي شميس11032622222006010

كلية اآلداب/جامعة واسط437.0062.43ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيزهراء محمد جباري هندي11042622222006011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط568.0081.14ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيسارة جبار علي طاهر11052622222006012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط474.0067.71ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيصفا رضا رشك ثجيل11062622222006013

كلية اآلداب/جامعة واسط467.0066.71ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيفرح هشام سالم رحمان11072622222006017

كلية القانون/جامعة واسط576.0082.29ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيلمياء حسين علي شميس11082622222006018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0067.71ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيمريم ضياء كريم علي11092622222006020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبينور علي حميد داود11102622222006022

كلية القانون/جامعة واسط630.0090.00ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبينور الزم محمد صحن11112622222006023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط538.0076.86ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيهدى محمد بادي يبير11122622222006024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر457.0065.29اعدادية المودة للبناتادبيبتول جميل احمد بلباص11132622222008004

كلية اآلداب/جامعة واسط446.0063.71اعدادية المودة للبناتادبيبنين مكي ثامر عجه11142622222008005

كلية القانون/جامعة واسط588.0084.00اعدادية المودة للبناتادبيدعاء جبار فرحان عوده11152622222008009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط504.0072.00اعدادية المودة للبناتادبيزهراء جليل خلف جثير11162622222008012

كلية القانون/جامعة واسط599.0085.57اعدادية المودة للبناتادبيزهراء رسول نعمه شريده11172622222008013

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط465.0066.43اعدادية المودة للبناتادبيسجى صالح نعمه رسن11182622222008017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط522.0074.57اعدادية المودة للبناتادبيصفاء هادي موحان متاني11192622222008020

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط450.0064.29اعدادية المودة للبناتادبيمنار باسم الزم سلمان11202622222008021
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كلية اآلداب/جامعة واسط459.0065.57اعدادية المودة للبناتادبينور الهدى فالح خلف صباح11212622222008022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0068.86اعدادية المودة للبناتادبيهدى محسن شكون خضير11222622222008025

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط487.0069.57اعدادية عبير العراق للبناتادبيتبارك ماجد هادي هاشم11232622222009006

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية عبير العراق للبناتادبيرباب كريم مطلك عبد هللا11242622222009009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية عبير العراق للبناتادبيرقيه عادي راضي عباس11252622222009011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0070.29اعدادية عبير العراق للبناتادبيرواء رحيم رشيد حميد11262622222009012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط586.0083.71اعدادية عبير العراق للبناتادبيزهراء هاشم عويد محمد11272622222009013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71اعدادية عبير العراق للبناتادبيزينب سالم كاظم فندي11282622222009014

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط497.0071.00اعدادية عبير العراق للبناتادبيزينب ستار حبيب عبد هللا11292622222009015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط506.0072.29اعدادية عبير العراق للبناتادبيفاطمه عزت دعاس حسين11302622222009020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط632.0090.29اعدادية عبير العراق للبناتادبيفاطمه غافل طالل زناد11312622222009022

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط483.0069.00اعدادية عبير العراق للبناتادبيفرح عدنان هادي حمزه11322622222009023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط603.0086.14اعدادية عبير العراق للبناتادبيمريم احمد حامد طرفه11332622222009025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية عبير العراق للبناتادبيمريم جاسم محمد علي شبرم11342622222009026

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية عبير العراق للبناتادبينرجس عادل هادي محمد11352622222009028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط535.0076.43اعدادية عبير العراق للبناتادبينسرين رشيد شنان محار11362622222009029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية عبير العراق للبناتادبينور جاسم احمد عبد الحسن11372622222009030

كلية اآلداب/جامعة واسط445.0063.57اعدادية عبير العراق للبناتادبيهبه انور محي عليوي11382622222009034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508.0072.57اعدادية عبير العراق للبناتادبيهداية هللا قيس سلمان بدر11392622222009035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط623.0089.00اعدادية عبير العراق للبناتادبيهدى عادل عباس كاطع11402622222009036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط553.0079.00ثانوية الفاطمية للبناتادبياسراء عبد الواحد لفته عويد11412622222011001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0071.14ثانوية الفاطمية للبناتادبياسيا سامي ناصر عبد الحسين11422622222011002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط649.0092.71ثانوية الفاطمية للبناتادبيام البنين نعيم مشط جازع11432622222011003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط504.0072.00ثانوية الفاطمية للبناتادبيايه جبار علي عبيد11442622222011006

كلية اآلداب/جامعة واسط447.0063.86ثانوية الفاطمية للبناتادبيبنين احمد خميس جباره11452622222011008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية الفاطمية للبناتادبيتبارك صالح حسين عليوي11462622222011010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0064.57ثانوية الفاطمية للبناتادبيدعاء فاضل ساهي ياقوت11472622222011015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية الفاطمية للبناتادبيدالل رحيم جهلول شنون11482622222011016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية الفاطمية للبناتادبيزهراء احمد طعمه فاضل11492622222011018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط537.0076.71ثانوية الفاطمية للبناتادبيزهراء حبيب خلف منصور11502622222011020

كلية اآلداب/جامعة واسط445.0063.57ثانوية الفاطمية للبناتادبيزهراء رائد سكر جبر11512622222011021

كلية القانون/جامعة واسط617.0088.14ثانوية الفاطمية للبناتادبيزهراء صباح طارش عبد11522622222011022

كلية اآلداب/جامعة واسط439.0062.71ثانوية الفاطمية للبناتادبيزهراء طعمه راضي احيمد11532622222011023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط491.0070.14ثانوية الفاطمية للبناتادبيزهراء محسن عيدان كيطان11542622222011024

كلية القانون/جامعة واسط555.0079.29ثانوية الفاطمية للبناتادبيزهراء محمد عزت عباس11552622222011025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار441.0063.00ثانوية الفاطمية للبناتادبيزينب عبد الحسن سالم غيالن11562622222011026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط541.0077.29ثانوية الفاطمية للبناتادبيساره راضي عبد دوخي11572622222011028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط524.0074.86ثانوية الفاطمية للبناتادبيسجى عبد الواحد لفته عويد11582622222011029

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط431.0061.57ثانوية الفاطمية للبناتادبيشهد حسين جميل خلف11592622222011030

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط485.0069.29ثانوية الفاطمية للبناتادبيطيبه وسام ماجد دحام11602622222011032
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية الفاطمية للبناتادبيعال حسن عباده سفيح11612622222011033

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط431.0061.57ثانوية الفاطمية للبناتادبيعال عمار رياس جوحي11622622222011034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط560.0080.00ثانوية الفاطمية للبناتادبيفاطمه رحيم محمد شميس11632622222011036

كلية اآلداب/جامعة واسط466.0066.57ثانوية الفاطمية للبناتادبيفاطمه علي محمد خضير11642622222011039

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية الفاطمية للبناتادبيمريم عبد الكاظم سالم غيالن11652622222011044

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0069.29ثانوية الفاطمية للبناتادبيمريم كريم شالكه محمد11662622222011045

كلية القانون/جامعة واسط561.0080.14ثانوية الفاطمية للبناتادبيمريم ماهر عبد علوان11672622222011046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط542.0077.43ثانوية الفاطمية للبناتادبينبأ دريد عباس فاضل11682622222011048

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط550.0078.57ثانوية الفاطمية للبناتادبينور الهدى حسين كاظم جباره11692622222011049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط526.0075.14ثانوية الفاطمية للبناتادبييقين راضي عبد دوخي11702622222011051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر430.0061.43اعدادية الفاضالت للبناتادبيحوراء عدي اسماعيل خليل11712622222012003

كلية اآلداب/جامعة واسط451.0064.43اعدادية الفاضالت للبناتادبيرقيه فريد خلف لعيبي11722622222012006

كلية اآلداب/جامعة واسط470.0067.14اعدادية الفاضالت للبناتادبيرنا سعد نعمه معيوف11732622222012007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط525.0075.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء صفاء نعيم كرم11742622222012008

كلية اآلداب/جامعة واسط455.0065.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء علي جاسم عوده11752622222012009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط504.0072.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء مصعب عدنان خلف11762622222012011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب الحوراء علي حسين سلمان11772622222012012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0067.86اعدادية الفاضالت للبناتادبيمروج فؤاد ناجي كريم11782622222012016

كلية اللغات/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيمنار علي كطوف جليوي11792622222012018

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية الفاضالت للبناتادبيموج فؤاد ناجي كريم11802622222012019

كلية اآلداب/جامعة واسط436.0062.29اعدادية الفاضالت للبناتادبيميامين صفاء حسين صغير11812622222012020

كلية اآلداب/جامعة واسط448.0064.00اعدادية الفاضالت للبناتادبينور الزهراء فؤاد عواد مطلك11822622222012022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط651.0093.00اعدادية الفاضالت للبناتادبينور الزهراء مازن خليف عبد علي11832622222012023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية الفاضالت للبناتادبينور الهدى سلمان بشار عبد الكاظم11842622222012024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط521.0074.43اعدادية الفاضالت للبناتادبينور داود سلمان عيسى11852622222012025

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط482.0068.86اعدادية الفاضالت للبناتادبيساره عبد هللا مطير شويل11862622222012027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية الكوثر للبناتادبيآيه محمد حمزه سلمان11872622222013004

كلية القانون/جامعة واسط565.0080.71اعدادية الكوثر للبناتادبياسماء كاظم رخيص ظاهر11882622222013006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0076.57اعدادية الكوثر للبناتادبياقبال علي نجم ذياب11892622222013007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية632.0090.29اعدادية الكوثر للبناتادبيانتصار عامر سهيل نجم11902622222013008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية الكوثر للبناتادبيانعام جمال عبد الرحمن محمود11912622222013009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية الكوثر للبناتادبيايمان علي نجم ذياب11922622222013010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0061.71اعدادية الكوثر للبناتادبيبتول اياد خلف عزيز11932622222013011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك ستار صحن هالل11942622222013014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية630.0090.00اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك صالح هادي علي11952622222013015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك علوان مكاوي حسين11962622222013016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط567.0081.00اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك محمد ابراهيم جاسم11972622222013018

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية الكوثر للبناتادبيدينا عايد داود سلمان11982622222013022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية499.0071.29اعدادية الكوثر للبناتادبيرفل علي ابراهيم جوده11992622222013025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط488.0069.71اعدادية الكوثر للبناتادبيرونق طامي عسكر تكتوك12002622222013028
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء حسام احمد عامر12012622222013029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء حسين مزهر صخيل12022622222013030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية610.0087.14اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء عبود مسرور محمد علي12032622222013031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط525.0075.00اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب خالد خلف عداي12042622222013033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط507.0072.43اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب كاظم شلب سلمان12052622222013036

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية الكوثر للبناتادبيسجى عالء محمود خلف12062622222013037

كلية اللغات/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية الكوثر للبناتادبيعبير راضي كاظم راضي12072622222013039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0071.00اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمه حازم حسب هللا سعدون12082622222013042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط495.0070.71اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمه طعمه عمران عبيد12092622222013043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية الكوثر للبناتادبيمريم مطشر هاشم رضا12102622222013046

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية الكوثر للبناتادبينرجس وليد اكرم وحيد12112622222013048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية الكوثر للبناتادبينور الهدى عالء محيسن ازغير12122622222013050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية الكوثر للبناتادبينور رعد هادي حسن12132622222013052

كلية القانون/جامعة واسط567.0081.00اعدادية الكوثر للبناتادبيهدى سعد جريان ظاهر12142622222013054

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط469.0067.00اعدادية الكوثر للبناتادبيوتق احمد طه خضير12152622222013055

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0061.86اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيام البنين صباح منصور ناصر12162622222014002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط473.0067.57اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيبنت الهدى ماجد كريم كاظم12172622222014003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل598.0085.43اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيبنين سعد عبد الساده حسين12182622222014004

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط441.0063.00اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيبنين قاسم محمد ربيع12192622222014005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيتقوى هادي مراح مشكور12202622222014007

كلية القانون/جامعة واسط591.0084.43اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيحوراء كريم خليف كاظم12212622222014009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط570.0081.43اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيريتاج مهند عوده عبد12222622222014010

كلية اآلداب/جامعة واسط444.0063.43اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيزينب سعد سالم ارحيم12232622222014016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيزينب علي حسن راضي12242622222014017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط472.0067.43اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيزينب علي غاوي علوان12252622222014018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488.0069.71اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيزينب مناف علي كاظم12262622222014020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة587.0083.86اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيطيبة عقيل علول خميس12272622222014022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0067.57اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيعهود سالم مطر حمد12282622222014023

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط480.0068.57اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيمريم علي ياسين حسين12292622222014027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط539.0077.00اعدادية الصفا للبناتادبياحالم جاسب جويد المي12302622222015001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط566.0080.86اعدادية الصفا للبناتادبياخالص مثنى بشار هاشم12312622222015002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط608.0086.86اعدادية الصفا للبناتادبياسراء سعيد راهي تفاح12322622222015003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0069.29اعدادية الصفا للبناتادبيبركات سالم جبر هويش12332622222015005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط615.0087.86اعدادية الصفا للبناتادبيبنين احمد سعد محمد12342622222015006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية الصفا للبناتادبيبنين حامد عماره عنصول12352622222015007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار457.0065.29اعدادية الصفا للبناتادبيتبارك جاسم كريم خلبوص12362622222015008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية الصفا للبناتادبيدعاء جابر حسان حران12372622222015009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط561.0080.14اعدادية الصفا للبناتادبيرقيه جواد كاظم حسوب12382622222015013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط527.0075.29اعدادية الصفا للبناتادبيزهراء ناظم حاجم حميد12392622222015017

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط476.0068.00اعدادية الصفا للبناتادبيزينب احمد عكار جبير12402622222015018
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كلية اآلداب/جامعة واسط468.0066.86اعدادية الصفا للبناتادبيزينب شافي رضيم مطير12412622222015021

كلية اآلداب/جامعة واسط447.0063.86اعدادية الصفا للبناتادبيفاطمة ثامر سلمان حسن12422622222015026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط556.0079.43اعدادية الصفا للبناتادبيفاطمة كريم حسن عبد العالي12432622222015029

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط463.0066.14اعدادية الصفا للبناتادبيمعصومه ميثم كاظم جاسم12442622222015032

كلية اآلداب/جامعة واسط456.0065.14اعدادية الصفا للبناتادبيمنار علي هويدي صباح12452622222015033

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية الصفا للبناتادبينور الهدى سعد نعيم رضوي12462622222015035

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الصفا للبناتادبينور عماد عواد الكوط12472622222015036

كلية القانون/جامعة واسط557.0079.57اعدادية الغدير للبناتادبياديان حسين سلطان حسن12482622222016001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية الغدير للبناتادبيام البنين ابراهيم ثجيل يوسف12492622222016004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر461.0065.86اعدادية الغدير للبناتادبيام البنين كر يم مطير حيال12502622222016005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الغدير للبناتادبيايات ماجد خلف علي12512622222016007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية الغدير للبناتادبيايه قادر رشاد نخيالن12522622222016010

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط447.0063.86اعدادية الغدير للبناتادبيبتول عالء عبد االمير ناهي12532622222016013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الغدير للبناتادبيبشرى ناصر نحو صكر12542622222016014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0073.43اعدادية الغدير للبناتادبيبنين بشار جويد عبد هللا12552622222016015

كلية اآلداب/جامعة واسط444.0063.43اعدادية الغدير للبناتادبيبنين ستار جبار خضر12562622222016016

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط427.0061.00اعدادية الغدير للبناتادبيبنين نعيم ناصر حسين12572622222016017

كلية القانون/جامعة واسط580.0082.86اعدادية الغدير للبناتادبيتبارك حسن علي عيالن12582622222016019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط526.0075.14اعدادية الغدير للبناتادبيحنين عبد عبد الساده جادر12592622222016024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية الغدير للبناتادبيحوراء حميد غانم فالح12602622222016025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط621.0088.71اعدادية الغدير للبناتادبيحوراء جواد لطيف هويرف12612622222016026

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الغدير للبناتادبيحوراء رائد خضير حسن12622622222016028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط544.0077.71اعدادية الغدير للبناتادبيحوراء فاضل كريم محمد12632622222016029

كلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0060.14اعدادية الغدير للبناتادبيدعاء مالك عبادي خضير12642622222016032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0067.57اعدادية الغدير للبناتادبيرقيه حميد مطير محمد12652622222016036

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29اعدادية الغدير للبناتادبيرقيه خلف فريح حمادي12662622222016037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط489.0069.86اعدادية الغدير للبناتادبيرواء محمد مجيد محسن12672622222016038

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية الغدير للبناتادبيروان رياض تركي فرحان12682622222016039

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط453.0064.71اعدادية الغدير للبناتادبيريتاج منير كطن عبد هللا12692622222016040

كلية اآلداب/جامعة واسط446.0063.71اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء حسين عالوي عريبي12702622222016041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط517.0073.86اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء رشك عبد عبد الصاحب12712622222016043

كلية اآلداب/جامعة واسط443.0063.29اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء فالح كريجي الزم12722622222016049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0070.86اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء كاظم عبد ناصح12732622222016051

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء نوري كريم كريدي12742622222016053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0070.00اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء هالل هداب فطيس12752622222016054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط532.0076.00اعدادية الغدير للبناتادبيزينب كاظم مظلوم رحيمه12762622222016058

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط460.0065.71اعدادية الغدير للبناتادبيزينب محسن يونس رحمن12772622222016059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط522.0074.57اعدادية الغدير للبناتادبيشكران رشيد مظلوم بدر12782622222016061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505.0072.14اعدادية الغدير للبناتادبيضحى محمد صكر طعيمه12792622222016064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط543.0077.57اعدادية الغدير للبناتادبيطيبه رسول مهدي غنتاب12802622222016065
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية الغدير للبناتادبيغفران جابر محمد سلمان12812622222016067

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمة عبد الكريم كريم خيون12822622222016068

كلية اآلداب/جامعة واسط456.0065.14اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه حسن عباس عبد علي12832622222016069

كلية القانون/جامعة واسط582.0083.14اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه رحيم طويهر علوان12842622222016070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0068.29اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه شريف خيون خطار12852622222016071

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط437.0062.43اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه علي خرميط فليح12862622222016072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط516.0073.71اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه عمار هادي باقر12872622222016073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491.0070.14اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه قاسم عطيه ثغاب12882622222016074

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط597.0085.29اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه كاظم فرج مجلي12892622222016075

كلية القانون/جامعة واسط573.0081.86اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه لهيب حاشوش فضيله12902622222016076

كلية اآلداب/جامعة واسط440.0062.86اعدادية الغدير للبناتادبيكوثر عبد الكاظم شغاتي مهاوش12912622222016078

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الغدير للبناتادبيمنار زيدان خليف هيجل12922622222016083

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط469.0067.00اعدادية الغدير للبناتادبيميالد جبر خضير مطير12932622222016084

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط633.0090.43اعدادية الغدير للبناتادبينرجس عثمان صويح بواك12942622222016086

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط604.0086.29اعدادية الغدير للبناتادبينورس صباح كاظم سبع12952622222016091

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الغدير للبناتادبيهدى حسين سعود بهلول12962622222016095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط558.0079.71اعدادية الغدير للبناتادبيورده طعمه عبد هللا مفتن12972622222016097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط580.0082.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيأستبرق وعد عالي زياره12982622222018002

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيامل علي فرحان ودي12992622222018004

كلية اآلداب/جامعة واسط467.0066.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيانعام عبد علي سالم مشري13002622222018005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط501.0071.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبتول خليبص يابر جفات13012622222018006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط518.0074.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبتول مظفر حسين غند13022622222018007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508.0072.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتكتم جليل عزيز عطيه13032622222018009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط516.0073.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيجنان محمد عريبي كاطع13042622222018010

كلية القانون/جامعة واسط574.0082.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيحوراء عمار علوان عوده13052622222018011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط520.0074.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء حيدر حسين شميل13062622222018016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط519.0074.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء عزيز محيسن جبر13072622222018017

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب بهاء نجم عبد13082622222018019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط664.0094.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب حسين كاظم طرار13092622222018020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيشهد جعفر صادق عباس13102622222018023

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة421.0060.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيعايده عمران هاشم شفي13112622222018024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط560.0080.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيعذراء طالل مدلل زغير13122622222018025

كلية القانون/جامعة واسط555.0079.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه جعفر جوده كريم13132622222018027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه خضير ياسر مهاوش13142622222018028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510.0072.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيليلى خير هللا سهيل مناحي13152622222018030

كلية اآلداب/جامعة واسط434.0062.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينبأ عادل حسين صبر13162622222018031

كلية اآلداب/جامعة واسط454.0064.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينرجس فرحان غانم محسن13172622222018032

كلية اآلداب/جامعة واسط440.0062.86اعدادية الهدى للبناتادبيابرار حميد محسن حسين13182622222019001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0073.57اعدادية الهدى للبناتادبيايات محسن علي فياض13192622222019004

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط430.0061.43اعدادية الهدى للبناتادبيبتول عبد الرضا مجلي سلطان13202622222019006
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كلية اآلداب/جامعة واسط447.0063.86اعدادية الهدى للبناتادبيجنان نعيم جماغ سلمان13212622222019008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507.0072.43اعدادية الهدى للبناتادبيحوراء ناصر هاشم دليفي13222622222019011

كلية القانون/جامعة واسط597.0085.29اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء ماجد حميد صالح13232622222019013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء ميثاق عبد مهدي13242622222019015

كلية اآلداب/جامعة واسط471.0067.29اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه وجدي يوسف علوان13252622222019026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط546.0078.00اعدادية الهدى للبناتادبيمريم بسام هاشم داخل13262622222019027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499.0071.29اعدادية الهدى للبناتادبيمفاز بهاء محسن زغير13272622222019031

كلية اآلداب/جامعة واسط455.0065.00اعدادية الهدى للبناتادبيهبه والي عبد الحسن كاظم13282622222019032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط530.0075.71اعدادية الهدى للبناتادبيهدى احمد رومي ناصر13292622222019033

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الهدى للبناتادبيوداد فريد منعم عبد13302622222019034

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية الحفرية للبناتادبيايمان عماد كامل عليوي13312622222020002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43اعدادية الحفرية للبناتادبيحنين حسين صالح داود13322622222020003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط498.0071.14اعدادية الحفرية للبناتادبيحياة احمد مطلك حسين13332622222020004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية الحفرية للبناتادبيرفل محمود جميل راشد13342622222020006

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية الحفرية للبناتادبيرقية عدنان جوده حسين13352622222020007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية603.0086.14اعدادية الحفرية للبناتادبيرقيه رائد صالح حمد13362622222020008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية الحفرية للبناتادبيريام ازرك حاجي بجاي13372622222020009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0066.71اعدادية الحفرية للبناتادبيزهراء احمد نوري كرم13382622222020010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط546.0078.00اعدادية الحفرية للبناتادبيزهراء جاسم حسين عيد13392622222020011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية الحفرية للبناتادبيزهراء حسين ثامر صلبي13402622222020012

كلية اللغات/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية الحفرية للبناتادبيزهراء زغير شمخي زيدان13412622222020013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية الحفرية للبناتادبيزهراء صبري ارحيم سبع13422622222020015

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية الحفرية للبناتادبيزهراء مجيد حميد خوير13432622222020017

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية503.0071.86اعدادية الحفرية للبناتادبيزينب صدام خزعل عزال13442622222020018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط555.0079.29اعدادية الحفرية للبناتادبيزينب عدنان ناجي راشد13452622222020019

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط481.0068.71اعدادية الحفرية للبناتادبيزينب عزيز لطيف تقي13462622222020020

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء469.0067.00اعدادية الحفرية للبناتادبيزينب قاسم احمد حسين13472622222020021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية575.0082.14اعدادية الحفرية للبناتادبيزينب مالك علي فلحي13482622222020022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية الحفرية للبناتادبيزينب هاشم عائد جبر13492622222020023

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط520.0074.29اعدادية الحفرية للبناتادبيزينب وليد حسين علي13502622222020024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية الحفرية للبناتادبيزينة باسم منعم خميس13512622222020025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية الحفرية للبناتادبيزينة فاضل عذيب بشير13522622222020026

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط482.0068.86اعدادية الحفرية للبناتادبيسارة رضا فرج محسن13532622222020027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية الحفرية للبناتادبيسرى ناهض عبد علي سليم13542622222020029

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط509.0072.71اعدادية الحفرية للبناتادبيشهالء فالح محيي علي13552622222020031

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية الحفرية للبناتادبيضحى فاضل عبد ابراهيم13562622222020033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية الحفرية للبناتادبيطيبة حسين ناصر حسين13572622222020035

كلية التربية للبنات/جامعة كركوك442.0063.14اعدادية الحفرية للبناتادبيعذراء رشيد صالح عباس13582622222020036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية618.0088.29اعدادية الحفرية للبناتادبيفاطمة الزهراء مهند غازي فيصل13592622222020037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان571.0081.57اعدادية الحفرية للبناتادبيمنال راشد علي جاسم13602622222020044
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كلية القانون/جامعة واسط564.0080.57اعدادية الحفرية للبناتادبينبأ فاضل كريم عطيه13612622222020047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0070.00اعدادية الحفرية للبناتادبينور الهدى صالح نوري كرم13622622222020048

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية الحفرية للبناتادبينور حسين علي محمود13632622222020049

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0066.71اعدادية الزبيدية للبناتادبيابتهال طالب حمود راضي13642622222021001

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء453.0064.71اعدادية الزبيدية للبناتادبيجنات محمد عدنان خضير13652622222021005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0066.29اعدادية الزبيدية للبناتادبيرسل عواد كاظم عبد الساده13662622222021008

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار429.0061.29اعدادية الزبيدية للبناتادبيريام نعيمه عباس رايح13672622222021009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية الزبيدية للبناتادبيزهراء صالح حسن حمد هللا13682622222021011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط464.0066.29اعدادية الزبيدية للبناتادبيزهراء فرحان عبعوب سويلم13692622222021012

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية الزبيدية للبناتادبيزينب شهيد ابراهيم عبد هللا13702622222021014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0067.86اعدادية الزبيدية للبناتادبيزينب علي نور احمد13712622222021016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية الزبيدية للبناتادبيزينب هشام عبد تايه13722622222021017

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط517.0073.86اعدادية الزبيدية للبناتادبيسماهر حازم جاسم فزع13732622222021020

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط519.0074.14اعدادية الزبيدية للبناتادبيشجن علي عوده فاضل13742622222021021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الزبيدية للبناتادبيطيبه محمد هاشم كزار13752622222021022

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط465.0066.43اعدادية الزبيدية للبناتادبيغفران مهند محمد صواف13762622222021023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط523.0074.71اعدادية الزبيدية للبناتادبيفاطمه ابراهيم فرحان جاسم13772622222021024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية الزبيدية للبناتادبيفاطمه علي محمد سلطان13782622222021025

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0061.43اعدادية الزبيدية للبناتادبيفاطمه محمد حسن كاظم13792622222021026

كلية القانون/جامعة واسط585.0083.57اعدادية الزبيدية للبناتادبيمالك كاظم جاسم حسن13802622222021027

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط518.0074.00اعدادية الزبيدية للبناتادبينور الهدى كريم عبيد هاشم13812622222021031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى565.0080.71اعدادية الزبيدية للبناتادبينور الهدى محمد جاسم محمد13822622222021032

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية الزبيدية للبناتادبييقين عبود موسى سلومي13832622222021033

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الموفقية للبناتادبياخالص صالح غالي اعذيب13842622222022001

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية374.0053.43اعدادية الموفقية للبناتادبيالهام شعيب بعيو عبد الحسين13852622222022002

كلية اآلداب/جامعة واسط438.0062.57اعدادية الموفقية للبناتادبيبدور ناصر فالح حربي13862622222022004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط568.0081.14اعدادية الموفقية للبناتادبيتاره حمزه سلمان مرهون13872622222022007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط508.0072.57اعدادية الموفقية للبناتادبيحوراء هاشم ناصر عبيد13882622222022009

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية393.0056.14اعدادية الموفقية للبناتادبيرباب فاضل كاظم مطر13892622222022010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية الموفقية للبناتادبيرحاب حسن فالح محسن13902622222022011

كلية اآلداب/جامعة واسط447.0063.86اعدادية الموفقية للبناتادبيرسل خالد دحلوس غراب13912622222022012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط501.0071.57اعدادية الموفقية للبناتادبيرفل زكريا يحيى علي13922622222022013

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط445.0063.57اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء جبار زعيور محيسن13932622222022015

كلية القانون/جامعة واسط620.0088.57اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء حسين هادي حسين13942622222022016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء سليم حسين عسكر13952622222022017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط505.0072.14اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء طالب زغير ناصر13962622222022018

كلية اآلداب/جامعة واسط446.0063.71اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء علي دري حبيب13972622222022019

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط525.0075.00اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء عمار سلمان مرهون13982622222022020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط532.0076.00اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء غازي عواد امسير13992622222022021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0068.43اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء مجيد عذيب سدخان14002622222022022
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط507.0072.43اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء ياسر عبد علي حمود14012622222022025

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0069.43اعدادية الموفقية للبناتادبيزينب حيدر نعيم عاشور14022622222022026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط542.0077.43اعدادية الموفقية للبناتادبيزينب درع رزاق شناوه14032622222022027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط571.0081.57اعدادية الموفقية للبناتادبيزينب رهل خليل ابراهيم14042622222022028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط587.0083.86اعدادية الموفقية للبناتادبيزينب فاضل كاظم مطر14052622222022029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء578.0082.57اعدادية الموفقية للبناتادبيزينب محمد حران ديوان14062622222022031

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط471.0067.29اعدادية الموفقية للبناتادبيزينب محمد رحم كاظم14072622222022032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0070.86اعدادية الموفقية للبناتادبيزينه سعد عبد هللا اسعد14082622222022033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط577.0082.43اعدادية الموفقية للبناتادبيساميه فالح وديل شباط14092622222022034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط553.0079.00اعدادية الموفقية للبناتادبيعبير حكمت هويدي عبد علي14102622222022039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط628.0089.71اعدادية الموفقية للبناتادبيفاطمه فاروق بادي خليف14112622222022042

كلية اآلداب/جامعة واسط435.0062.14اعدادية الموفقية للبناتادبيمريم قاسم غضيب ناصر14122622222022043

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط517.0073.86اعدادية الموفقية للبناتادبيمالك خالد زامل ناظم14132622222022045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط489.0069.86اعدادية الموفقية للبناتادبيمنال حسن فالح محسن14142622222022046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط599.0085.57اعدادية الموفقية للبناتادبيميعاد راضي شتيوي جحت14152622222022047

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الموفقية للبناتادبينهله وهاب محمد زغير14162622222022048

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط545.0077.86اعدادية الموفقية للبناتادبينوران حميد عبد حسن14172622222022050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط583.0083.29اعدادية الموفقية للبناتادبيهاجر نزار مزبان عساف14182622222022051

كلية اآلداب/جامعة واسط462.0066.00اعدادية الموفقية للبناتادبيهدى خالد نعيم موسى14192622222022052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط476.0068.00اعدادية الموفقية للبناتادبيوالء رحيم ناصر عبيد14202622222022053

كلية اللغات/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية المشكاة للبناتادبيام البنين عدنان عويد كاطع14212622222023003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط489.0069.86اعدادية المشكاة للبناتادبيبنين رسن شدهان زغير14222622222023005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية المشكاة للبناتادبيتبارك سلمان كاظم رشيد14232622222023006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497.0071.00اعدادية المشكاة للبناتادبيتقى لطيف نجم احمد14242622222023007

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0068.29اعدادية المشكاة للبناتادبيحوراء واثق ناجي سلمان14252622222023010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط517.0073.86اعدادية المشكاة للبناتادبيذكريات صبيح جبير محسن14262622222023011

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط474.0067.71اعدادية المشكاة للبناتادبيرباب حسن كاظم حمد14272622222023012

كلية اآلداب/جامعة واسط447.0063.86اعدادية المشكاة للبناتادبيرسل صباح خماط جساس14282622222023013

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار429.0061.29اعدادية المشكاة للبناتادبيرسل هاشم عاشور هاشم14292622222023014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط519.0074.14اعدادية المشكاة للبناتادبيرفل صباح خماط جساس14302622222023015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0070.29اعدادية المشكاة للبناتادبيزهراء رحم راشد روضان14312622222023016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط618.0088.29اعدادية المشكاة للبناتادبيغصون لطيف ناصر كاطع14322622222023025

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط502.0071.71اعدادية المشكاة للبناتادبيفاطمة حامد فرحان ناهي14332622222023026

كلية القانون/جامعة واسط587.0083.86اعدادية المشكاة للبناتادبيفاطمه علي مجيد حسين14342622222023028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0070.00اعدادية المشكاة للبناتادبيمروة كريم فرحان هويدي14352622222023030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط608.0086.86اعدادية المشكاة للبناتادبيمريم حسين ظاهر فرحان14362622222023031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية المشكاة للبناتادبيهند محمد عكال نوفي14372622222023036

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية المشكاة للبناتادبيوجدان كريم شري حنظل14382622222023037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0070.00اعدادية المشكاة للبناتادبيزهراء سعد حسوني سلمان14392622222023038

كلية القانون/جامعة واسط561.0080.14ثانوية فضة للبناتادبيابرار جليل سعد فهداوي14402622222024001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط567.0081.00ثانوية فضة للبناتادبيثريا علي حسن جابر14412622222024003

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14ثانوية فضة للبناتادبيدعاء سعيد كاطع عنين14422622222024006

كلية القانون/جامعة واسط679.0097.00ثانوية فضة للبناتادبيزمن محمد سمير مطشر14432622222024007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط549.0078.43ثانوية فضة للبناتادبيزهراء حسين مجذاب عبدي14442622222024008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية فضة للبناتادبيزينب اكرم عباس معين14452622222024009

كلية القانون/جامعة واسط573.0081.86ثانوية فضة للبناتادبيزينب محمد حسين جلوب14462622222024010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط635.0090.71ثانوية فضة للبناتادبيساره محمد داود سلمان14472622222024011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية فضة للبناتادبيفاطمه عبد الكاظم حسوني عذير14482622222024014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية فضة للبناتادبيفاطمه عبد الكاظم فريح نافل14492622222024015

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط432.0061.71ثانوية فضة للبناتادبينرجس بالسم عطيه عبيس14502622222024017

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط541.0077.29ثانوية فضة للبناتادبينوره علي شلغم فرحان14512622222024020

كلية القانون/جامعة واسط658.0094.00ثانوية فضة للبناتادبيهدى سعد خلف عبد الحسين14522622222024021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57ثانوية فضة للبناتادبيهناء عمار زغير فرحان14532622222024022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499.0071.29اعدادية الزهراء للبناتادبيآيه رشيد محمود مسير14542622222026001

كلية اآلداب/جامعة واسط454.0064.86اعدادية الزهراء للبناتادبيبنين مهدي هادي سادة14552622222026002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0070.43اعدادية الزهراء للبناتادبيتمارا حيدر حميد مجيد14562622222026003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط509.0072.71اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء محسن غازي مزعل14572622222026004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط609.0087.00اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء وصفي جاسم صنكور14582622222026005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط517.0073.86اعدادية الزهراء للبناتادبيدنيا رشيد محمود مسير14592622222026006

كلية اآلداب/جامعة واسط456.0065.14اعدادية الزهراء للبناتادبيرسل علوان عبود مزهر14602622222026007

كلية اآلداب/جامعة واسط439.0062.71اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء جمال حسن داخل14612622222026008

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط456.0065.14اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء حسين علوان جباره14622622222026009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط487.0069.57اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء طارق ياسين احمد14632622222026010

كلية اآلداب/جامعة واسط451.0064.43اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء عادل عباس حسن14642622222026011

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط436.0062.29اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء فاضل علي جبر14652622222026013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0073.57اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب اسامه مخور حسن14662622222026014

كلية اآلداب/جامعة واسط453.0064.71اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب محمد حسين شيال14672622222026015

كلية اآلداب/جامعة واسط462.0066.00اعدادية الزهراء للبناتادبيزينه ياسر رسن كطافه14682622222026016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط645.0092.14اعدادية الزهراء للبناتادبيشاهيناز مظفر علي صادق14692622222026018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية الزهراء للبناتادبيضحى هالل فريد بنيه14702622222026019

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط464.0066.29اعدادية الزهراء للبناتادبيغدير مهدي عزيز داخل14712622222026021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمة عبد الكريم شعالن مهدي14722622222026023

كلية القانون/جامعة واسط555.0079.29اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه ثائر عبد الحسين حشيف14732622222026024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط609.0087.00اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه ثامر خلف حميد14742622222026025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0070.86اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه حيدر حسين ناصر14752622222026026

كلية اآلداب/جامعة واسط457.0065.29اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه سعد عبد الحميد رسن14762622222026027

كلية القانون/جامعة واسط560.0080.00اعدادية الزهراء للبناتادبينبأ محسن عبد علي فرحان14772622222026029

كلية القانون/جامعة واسط598.0085.43اعدادية الزهراء للبناتادبينور الهدى جميل كامل عبيس14782622222026031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط573.0081.86ثانوية الدبوني للبناتادبيامنه علي حسين حميدي14792622222027001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء588.0084.00ثانوية الدبوني للبناتادبيباسمه حسن علي دويج14802622222027002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط552.0078.86ثانوية الدبوني للبناتادبيتنزيل مازن حسن مبارك14812622222027004

كلية اآلداب/جامعة واسط446.0063.71ثانوية الدبوني للبناتادبيخديجه عامر منعم عكال14822622222027005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط618.0088.29ثانوية الدبوني للبناتادبيزهراء حسين خليل مبارك14832622222027006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية610.0087.14ثانوية الدبوني للبناتادبيزهراء رشيد منادي طخاخ14842622222027007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط469.0067.00ثانوية الدبوني للبناتادبيزهراء عالء حمزه بند14852622222027008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط605.0086.43ثانوية الدبوني للبناتادبيمرام فيصل غزال مطر14862622222027010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط525.0075.00ثانوية الدبوني للبناتادبيمنار تحسين علي حاتم14872622222027011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71ثانوية الدبوني للبناتادبيميعاد كريم فرحان زيدان14882622222027012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية الدبوني للبناتادبينادين عزيز شيحان جليب14892622222027013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط617.0088.14ثانوية الدبوني للبناتادبيهبه علي حمزه بند14902622222027014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط518.0074.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيالحوراء قادر ريسان خشان14912622222029002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0069.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيامال قاسم عبد جبر14922622222029003

كلية اآلداب/جامعة واسط452.0064.57ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيامنة نعيم حسين ناصر14932622222029004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط612.0087.43ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيايات حمود محيسن سويجت14942622222029006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط535.0076.43ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبياية عبد الحسين رسن جبر14952622222029007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط535.0076.43ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيايناس صالح محيسن هليل14962622222029008

كلية اآلداب/جامعة واسط452.0064.57ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيتبارك حسين محمد درج14972622222029009

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط455.0065.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيحال عالء عسل جبار14982622222029010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر468.0066.86ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء سعدون عبد رضيوي14992622222029012

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط450.0064.29ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء صباح حسين دليفي15002622222029013

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية373.0053.29ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء علي حسن ناصر15012622222029014

كلية اآلداب/جامعة واسط439.0062.71ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء علي فاضل حسين15022622222029015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط512.0073.14ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء محمد شمال صالح15032622222029016

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط505.0072.14ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء ناظم علي خليل15042622222029017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط520.0074.29ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء نعيم مطر مسعود15052622222029018

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط434.0062.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزينب صباح حسين دليفي15062622222029019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط476.0068.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيمروة صبيح حاجم عجيل15072622222029024

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط453.0064.71ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبينبا مالك عبد هللا مهذول15082622222029025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط550.0078.57ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبينور الهدى حسين حسن رضا15092622222029026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيوالء سمير ابراهيم محي15102622222029028

كلية اآلداب/جامعة واسط459.0065.57ثانوية التاميم للبناتادبيابتهال حسين كريم شراد15112622222030001

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط468.0066.86ثانوية التاميم للبناتادبيانتظار غزاي موسى بالل15122622222030005

كلية اآلداب/جامعة واسط435.0062.14ثانوية التاميم للبناتادبيبنين حسن مرموص ظايف15132622222030008

كلية اآلداب/جامعة واسط526.0075.14ثانوية التاميم للبناتادبيبنين طه مهدي ناصر15142622222030009

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0070.00ثانوية التاميم للبناتادبيتبارك جبار بنوان حسن15152622222030012

كلية القانون/جامعة واسط569.0081.29ثانوية التاميم للبناتادبيجنان علي حسن طاهر15162622222030013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00ثانوية التاميم للبناتادبيجيهان حسن جاسم صكبان15172622222030014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط516.0073.71ثانوية التاميم للبناتادبيحنين جميل امير هويدي15182622222030015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية التاميم للبناتادبيحوراء خيري عبد االمير حميدي15192622222030017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط653.0093.29ثانوية التاميم للبناتادبيزهراء صادق حسين عباس15202622222030020

188 من 38صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 واسط

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط551.0078.71ثانوية التاميم للبناتادبيزهراء عطيه يوسف ساجت15212622222030021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط558.0079.71ثانوية التاميم للبناتادبيزهراء فرج حسين ناصر15222622222030022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط626.0089.43ثانوية التاميم للبناتادبيسجى قاسم هادي سلمان15232622222030026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0069.00ثانوية التاميم للبناتادبيطيبه حيدر عبد معيوف15242622222030029

كلية القانون/جامعة واسط574.0082.00ثانوية التاميم للبناتادبيغدير علي نصار شايع15252622222030030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط503.0071.86ثانوية التاميم للبناتادبيفاطمه علي مرغيل كاظم15262622222030032

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط430.0061.43ثانوية التاميم للبناتادبيمها ثجيل حمزه صبر15272622222030033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط554.0079.14ثانوية التاميم للبناتادبينرجس حسن راضي غريب15282622222030034

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43ثانوية التاميم للبناتادبيهاجر صباح خضير عطيه15292622222030035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط554.0079.14ثانوية التاميم للبناتادبيهدى محمد كريم حسن15302622222030036

كلية اآلداب/جامعة واسط447.0063.86اعدادية ذات النطاقين للبناتادبياالء علي حميد مجيد15312622222031001

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط429.0061.29اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيبنين صابر حياوي لفته15322622222031005

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط433.0061.86اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيبنين عقيل فهد حسين15332622222031006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط666.0095.14اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيبنين محمود عباس محمود15342622222031007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0069.00اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيتبارك محسن منشد خليف15352622222031008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت569.0081.29اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيحوراء عماد جبار منصور15362622222031009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط595.0085.00اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيرقيه حسين سعود سلطان15372622222031012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0068.86اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء حافظ مهير راضي15382622222031014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط606.0086.57اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء مجيد حميد عباس15392622222031016

كلية القانون/جامعة واسط576.0082.29اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء محمد شالل مارد15402622222031017

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط540.0077.14اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيزينب رحيم غريب بديوي15412622222031019

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط486.0069.43اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيسبا حسنين عباس سعيد15422622222031022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط507.0072.43اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيفاطمه عصام محمد ضاحي15432622222031026

كلية القانون/جامعة واسط588.0084.00اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيفاطمه عمران عباس عمران15442622222031027

كلية القانون/جامعة واسط611.0087.29اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيفاطمه غسان جميل حمود15452622222031028

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيفاطمه مزعل عياي كشيمر15462622222031029

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط457.0065.29اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيمروه علي عزيز غضيب15472622222031030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط560.0080.00اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيمريم جاسم محمد قنيد15482622222031032

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية ذات النطاقين للبناتادبينور حيدر عبد الرزاق مهدي15492622222031033

كلية القانون/جامعة واسط599.0085.57اعدادية ذات النطاقين للبناتادبينور مجيد حميد عاشور15502622222031034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت575.0082.14اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيهاجر عبد الحسين حسن ناوي15512622222031035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط506.0072.29اعدادية الزاكيات للبناتادبيتبارك عالء عرموط حسين15522622222032004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط519.0074.14اعدادية الزاكيات للبناتادبيحنين سبهان ايدام عفلوك15532622222032005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط503.0071.86اعدادية الزاكيات للبناتادبيرتاج ضياء الدين نعمه شناوه15542622222032006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء احمد عبد الكاظم كاطع15552622222032008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط535.0076.43اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء قاسم زيدان صالح15562622222032010

كلية اآلداب/جامعة واسط449.0064.14اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء ليث عبد الكاظم عزيز15572622222032011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط548.0078.29اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء هادي سلمان مزعل15582622222032012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط587.0083.86اعدادية الزاكيات للبناتادبيزينب سعد شافي كاظم15592622222032013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0069.43اعدادية الزاكيات للبناتادبيزينب علي غالم سومه15602622222032014
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0068.43اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمة بشار خير هللا علي15612622222032019

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط463.0066.14اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمة جودت كاظم جواد15622622222032020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط487.0069.57اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمه علي عبد الرزاق شلوش15632622222032023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط635.0090.71اعدادية الزاكيات للبناتادبيمريم مهدي خالف مطير15642622222032026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط504.0072.00اعدادية الزاكيات للبناتادبينبأ ستار جبار عباس15652622222032029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل587.0083.86اعدادية الزاكيات للبناتادبينرجس احمد فليح شظاظ15662622222032030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0070.29اعدادية الزاكيات للبناتادبينورس جابر عالوي غافل15672622222032035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت565.0080.71اعدادية الزاكيات للبناتادبيوالء طارش نيروز دهيمش15682622222032036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0069.00اعدادية االحرار للبناتادبياطياب رسن علي حمود15692622222035001

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43اعدادية االحرار للبناتادبيايات جمال مهدي عبد15702622222035002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية االحرار للبناتادبيبيداء راشد ساهي حثاله15712622222035004

كلية اآلداب/جامعة واسط471.0067.29اعدادية االحرار للبناتادبيرقيه شاكر فرحان جابر15722622222035007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط535.0076.43اعدادية االحرار للبناتادبيرقيه علي مسوير سلطان15732622222035008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط509.0072.71اعدادية االحرار للبناتادبيريام عالء حسين علي15742622222035009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط477.0068.14اعدادية االحرار للبناتادبيزينب عاصي صالح علي15752622222035014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط604.0086.29اعدادية االحرار للبناتادبيزينب كريم هليب عطيه15762622222035016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط523.0074.71اعدادية االحرار للبناتادبيسبأ حيدر حسين معيوف15772622222035019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط562.0080.29اعدادية االحرار للبناتادبيشهد صالح بلبوص خشان15782622222035021

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط469.0067.00اعدادية االحرار للبناتادبيغدير سعد ذياب شهاب15792622222035022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط515.0073.57اعدادية االحرار للبناتادبيغدير نهاد حسن محمد15802622222035023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط587.0083.86اعدادية االحرار للبناتادبيفاطمه علي هليب عطيه15812622222035024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط555.0079.29اعدادية الحي للبناتادبيام البنين هاشم عبد االمير هاشم15822622222036002

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط466.0066.57اعدادية الحي للبناتادبيدموع عباس سلطان ناهي15832622222036008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية الحي للبناتادبيرسل بريس صادق عبد الواحد15842622222036009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط550.0078.57اعدادية الحي للبناتادبيرقية عادل كريم ناصر15852622222036010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى546.0078.00اعدادية الحي للبناتادبيطفوف كريم حمدان جبر15862622222036015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0069.86اعدادية الحي للبناتادبيطيبه رحيم كامل صاحب15872622222036018

كلية اللغات/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية الحي للبناتادبيكوثر جميل داود سلمان15882622222036021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط501.0071.57اعدادية الحي للبناتادبينور الهدى علي حبيب عوفي15892622222036027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0066.57اعدادية الحي للبناتادبيياسمين فاضل طارش راضي15902622222036030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيايه هادي مراح مهدي15912622222037004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيبنين علي عبد الحسين كطيف15922622222037006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيتقى قاسم تفاح هادي15932622222037007

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيحوراء علي جواد عمران15942622222037009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد657.0093.86اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيدعاء سعد ستار محمد جعفر15952622222037010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيرفل نصر علي حسين15962622222037013

كلية اللغات/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيرقيه حسين صالح مهدي15972622222037014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط501.0071.57اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيرقيه عباس فاضل مشجل15982622222037015

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء421.0060.14اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيرقيه قاسم عادل عبود15992622222037016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيرهام علي عبيد راشد16002622222037017
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كلية القانون/جامعة واسط579.0082.71اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيروان صباح عبد التاج حسن16012622222037018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيزهراء حازم غدير نصر16022622222037019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيزهراء علي ناصر حسين16032622222037021

كلية القانون/جامعة واسط603.0086.14اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيزينب جاسم عبود جاسم16042622222037023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0067.57اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيزينب حسين كريم علوان16052622222037024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيزينب عالء عمران حسين16062622222037026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء592.0084.57اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيزينب علي هادي ناجي16072622222037027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيزينب كامل عبد العالي هريس16082622222037028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد652.0093.14اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيضحى صادق سلمان موسى16092622222037030

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيفاطمه الزهراء ميثم عبد المنعم عبد16102622222037032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيفاطمه عادل محمد مزهر16112622222037034

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيمريم علي كاظم جواد16122622222037039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيميمونه ثامر عبد المنعم عبد علي16132622222037042

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبينور الهدى علي حمادي سياب16142622222037043

كلية اآلداب/جامعة واسط445.0063.57اعدادية اليسر للبناتادبياالء عادل عبد هللا يوسف16152622222038002

كلية اآلداب/جامعة واسط493.0070.43اعدادية اليسر للبناتادبيايات علي شويل ناصر16162622222038003

كلية القانون/جامعة واسط635.0090.71اعدادية اليسر للبناتادبيبنت الهدى سعد كامل قدوري16172622222038008

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط536.0076.57اعدادية اليسر للبناتادبيبنين علي ابراهيم جاري16182622222038010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط544.0077.71اعدادية اليسر للبناتادبيبنين علي عارف حمد16192622222038011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية اليسر للبناتادبيبنين فياض عبد هللا طالل16202622222038012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495.0070.71اعدادية اليسر للبناتادبيبنين كاظم احمد عبيد16212622222038013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497.0071.00اعدادية اليسر للبناتادبيتبارك حميد مجيد دريب16222622222038014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية اليسر للبناتادبيتبارك رحمن عبد هللا عواد16232622222038015

كلية اآلداب/جامعة واسط449.0064.14اعدادية اليسر للبناتادبيتبارك عدنان محمد جاسم16242622222038016

كلية اآلداب/جامعة واسط443.0063.29اعدادية اليسر للبناتادبيتقى حسين عليوي ناصر16252622222038018

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط446.0063.71اعدادية اليسر للبناتادبيدعاء بشار كريم سعد16262622222038021

كلية القانون/جامعة واسط557.0079.57اعدادية اليسر للبناتادبيرانيه محمد خيون عليخ16272622222038022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0068.86اعدادية اليسر للبناتادبيروان صباح راضي فدعوس16282622222038027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية اليسر للبناتادبيزهراء احمد تقي احمد16292622222038030

كلية اآلداب/جامعة واسط440.0062.86اعدادية اليسر للبناتادبيزهراء رشيد وادي حمود16302622222038031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط514.0073.43اعدادية اليسر للبناتادبيزهراء علي عبد الحسين موسى16312622222038034

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية اليسر للبناتادبيزهراء عمار جادر شبيب16322622222038035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط519.0074.14اعدادية اليسر للبناتادبيزهراء محمد حسن دنيف16332622222038036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط514.0073.43اعدادية اليسر للبناتادبيزينب احمد سعد محمد16342622222038038

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط460.0065.71اعدادية اليسر للبناتادبيزينب منخي جبر شجر16352622222038044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية اليسر للبناتادبيزينه سعيد شاكر عزيز16362622222038045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0067.86اعدادية اليسر للبناتادبيساره حميد رشيد فريح16372622222038046

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية اليسر للبناتادبيظفر حسن خضر عجيل16382622222038049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0071.14اعدادية اليسر للبناتادبيعذراء غالب مهدي حنتوش16392622222038052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط514.0073.43اعدادية اليسر للبناتادبيعلياء خلف لعيبي نصير16402622222038053
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط618.0088.29اعدادية اليسر للبناتادبيغدير حسن علي شريف16412622222038054

كلية القانون/جامعة واسط568.0081.14اعدادية اليسر للبناتادبيغسق محمد كاظم هدمول16422622222038055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر432.0061.71اعدادية اليسر للبناتادبيفاتن فهد عويد عبد16432622222038056

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط425.0060.71اعدادية اليسر للبناتادبيفاطمة الزهراء امين محمد عطيب16442622222038057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط545.0077.86اعدادية اليسر للبناتادبيفاطمه جميل حسين محمد16452622222038058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط534.0076.29اعدادية اليسر للبناتادبيفاطمه خلف زيدان بجاي16462622222038059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط548.0078.29اعدادية اليسر للبناتادبيفاطمه فالح مهدي مايد16472622222038061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط553.0079.00اعدادية اليسر للبناتادبيليلى صباح محمد عاجل16482622222038063

كلية اآلداب/جامعة واسط439.0062.71اعدادية اليسر للبناتادبيمريم حازم كامل كشمر16492622222038064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط525.0075.00اعدادية اليسر للبناتادبيمريم وائل مهدي حنتوش16502622222038066

كلية اآلداب/جامعة واسط442.0063.14اعدادية اليسر للبناتادبينبأ لؤي ناصر حسين16512622222038069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط495.0070.71اعدادية اليسر للبناتادبينور الهدى علي عبد الحسن اينه16522622222038072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط514.0073.43اعدادية اليسر للبناتادبينور علي صادق عساف16532622222038076

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية العزيزية للبناتادبيايناس هادي فالح دلف16542622222039003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية العزيزية للبناتادبيحنين جاسم محمد شناوه16552622222039006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء587.0083.86اعدادية العزيزية للبناتادبيحوراء عوده فرحان عيسى16562622222039007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية العزيزية للبناتادبيدنيا ثامر محسن جاسم16572622222039008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط530.0075.71اعدادية العزيزية للبناتادبيرسل عماد عبد الحسن جاسم16582622222039010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية العزيزية للبناتادبيزهراء باسم حميد نعمه16592622222039011

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية العزيزية للبناتادبيزهراء رحيم مديح سهيل16602622222039012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط549.0078.43اعدادية العزيزية للبناتادبيزهراء علي راشد سالم16612622222039014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط513.0073.29اعدادية العزيزية للبناتادبينسرين ماجد خضير عباس16622622222039018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط533.0076.14اعدادية العزيزية للبناتادبينور علي محسن زغير16632622222039020

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط529.0075.57اعدادية العزيزية للبناتادبينور كمال جيران ماجد16642622222039021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية العزيزية للبناتادبيهاجر محمد احمد محمد سعيد16652622222039022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية العزيزية للبناتادبيودق ناطق صبيح حسن16662622222039023

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط506.0072.29اعدادية الخوارزمي للبناتادبيايه علي عوده عبود16672622222040003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية الخوارزمي للبناتادبيبنين احمد فالح محيسن16682622222040005

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية الخوارزمي للبناتادبيتبارك احمد شعالن محمد16692622222040006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية الخوارزمي للبناتادبيتبارك هيثم عبد الكريم خلف16702622222040007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط512.0073.14اعدادية الخوارزمي للبناتادبيتقوى سلمان كطوف شلب16712622222040008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط540.0077.14اعدادية الخوارزمي للبناتادبيتمارا عباس عبد الحسين خميس16722622222040009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط488.0069.71اعدادية الخوارزمي للبناتادبيجنان محمود جميل محمد16732622222040010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط466.0066.57اعدادية الخوارزمي للبناتادبيحوراء حيدر محراث فزع16742622222040013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط473.0067.57اعدادية الخوارزمي للبناتادبيدعاء جار هللا زغير عبيد16752622222040015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0069.00اعدادية الخوارزمي للبناتادبيرتاج حسين سلمان ابراهيم16762622222040016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط566.0080.86اعدادية الخوارزمي للبناتادبيرقيه محسن سفاح مري16772622222040018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط471.0067.29اعدادية الخوارزمي للبناتادبيطيبه احمد عبد الحمزه حمود16782622222040030

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط546.0078.00اعدادية الخوارزمي للبناتادبيمريم ناهض الماس الياس16792622222040035

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط553.0079.00اعدادية الخوارزمي للبناتادبينبا شاكر غالي عليوي16802622222040038
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قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة423.0060.43اعدادية الخوارزمي للبناتادبينور الزمان علي عاتي حنش16812622222040040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية الخوارزمي للبناتادبينور وسام جواد عباس16822622222040041

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية الخوارزمي للبناتادبينوره عمران زيدان حسين16832622222040042

كلية اللغات/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيآيات فالح مهوس بلحاوي16842622222041001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية613.0087.57ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيبراء سلمان دينار كيطان16852622222041002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط557.0079.57ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيحوراء كريم عبد حسين16862622222041005

كلية القانون/جامعة واسط578.0082.57ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيرقيه عقيل شمخي جبر16872622222041006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيزهراء قحطان عدنان فهيم16882622222041007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0074.43ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيزهراء ناجي هويش كطان16892622222041008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية611.0087.29ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيزينب احمد كيطان بريسم16902622222041009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيزينب صالح مزعل جاسم16912622222041010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0066.71ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيزينب عبد علي فاضل16922622222041011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيغفران عبد الكريم غافل عبد16932622222041013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط479.0068.43ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه صالح جواد كاظم16942622222041015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيمريم علي كاظم كريم16952622222041018

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيمريم يحيى هادي حسين16962622222041019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيميسره سمير مالح مطر16972622222041020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491.0070.14ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبينبأ سعد هادي حسين16982622222041021

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية463.0066.14ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيهجران فليح حسن تايه16992622222041022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط611.0087.29ثانوية بلقيس للبناتادبيبيداء عكار حسين نوير17002622222044001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط600.0085.71ثانوية بلقيس للبناتادبيفاطمه محمد شنتاف صياح17012622222044005

كلية القانون/جامعة واسط564.0080.57ثانوية بلقيس للبناتادبينبا احمد مبروك محمد17022622222044006

كلية اآلداب/جامعة واسط511.0073.00ثانوية بلقيس للبناتادبيهاله نعمه جاسم محمد17032622222044008

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط447.0063.86اعدادية عطر الوالية للبناتادبيايناس ستار سعدون زاروك17042622222045003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط530.0075.71اعدادية عطر الوالية للبناتادبيايه سعيد كاظم جواد17052622222045005

كلية القانون/جامعة واسط556.0079.43اعدادية عطر الوالية للبناتادبيبراق حيدر صالح حميد17062622222045007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط529.0075.57اعدادية عطر الوالية للبناتادبيبنين فراس محمد علي حسين17072622222045009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية عطر الوالية للبناتادبيتبارك جميل صاحب عبد17082622222045010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط527.0075.29اعدادية عطر الوالية للبناتادبيحوراء محمد رضا حسين17092622222045011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية عطر الوالية للبناتادبيحوراء محمد عبد جبر17102622222045012

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط470.0067.14اعدادية عطر الوالية للبناتادبيزهراء طه عزيز علي17112622222045016

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط456.0065.14اعدادية عطر الوالية للبناتادبيزينب خليل حافظ حسن17122622222045017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0069.43اعدادية عطر الوالية للبناتادبيزينب رعد كيطان ردام17132622222045018

كلية القانون/جامعة واسط572.0081.71اعدادية عطر الوالية للبناتادبيشهد بهاء عيدان ولي17142622222045021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية عطر الوالية للبناتادبيضحى فرحان حسين باقر17152622222045022

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط426.0060.86اعدادية عطر الوالية للبناتادبيعبير محمد سعيد عجيل17162622222045023

كلية اآلداب/جامعة واسط448.0064.00اعدادية عطر الوالية للبناتادبيغفران حسن علوكي عبد17172622222045024

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية عطر الوالية للبناتادبيفاطمة عدنان غضبان محمود17182622222045026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية عطر الوالية للبناتادبيمالك ناطق نجم عبد هللا17192622222045028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط519.0074.14اعدادية عطر الوالية للبناتادبيمنار حسين خميس بستان17202622222045029
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كلية القانون/جامعة واسط590.0084.29اعدادية عطر الوالية للبناتادبينبأ صالح عزيز محمود17212622222045031

كلية القانون/جامعة واسط586.0083.71اعدادية عطر الوالية للبناتادبيندى سعيد سلمان سيد17222622222045032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط513.0073.29اعدادية عطر الوالية للبناتادبينور بجاي وداي عبد هللا17232622222045034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية عطر الوالية للبناتادبيهبة صادق جبارة عبيد17242622222045035

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية عطر الوالية للبناتادبيهدى ستار علي شويرة17252622222045036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط488.0069.71اعدادية النور للبناتادبيابتهاج عدنان خضير محمد17262622222047001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط521.0074.43اعدادية النور للبناتادبيآيه عجيل خليفه حمود17272622222047004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط521.0074.43اعدادية النور للبناتادبيبنين حسين غريب بديوي17282622222047005

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط464.0066.29اعدادية النور للبناتادبيبنين راضي عبيد حسين17292622222047006

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط552.0078.86اعدادية النور للبناتادبيبنين عمار سفاح ماهر17302622222047007

كلية القانون/جامعة واسط615.0087.86اعدادية النور للبناتادبيتبارك أحمد صادق جعفر17312622222047010

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط480.0068.57اعدادية النور للبناتادبيتقوى حسين رحيم سلمان17322622222047011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط534.0076.29اعدادية النور للبناتادبيجوانه صالح جالب جبر17332622222047012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط474.0067.71اعدادية النور للبناتادبيحوراء ستار جبر عبد الحسين17342622222047016

كلية اآلداب/جامعة واسط482.0068.86اعدادية النور للبناتادبيخديجه مصطفى محمد فرمان17352622222047018

كلية اآلداب/جامعة واسط443.0063.29اعدادية النور للبناتادبيدانيا سعيد الزم عذاب17362622222047019

كلية اآلداب/جامعة واسط450.0064.29اعدادية النور للبناتادبيرقية صاطع مهدي كاطع17372622222047022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0068.71اعدادية النور للبناتادبيزهراء حسن ناصر حسين17382622222047023

كلية اآلداب/جامعة واسط460.0065.71اعدادية النور للبناتادبيزهراء حسين عبد سيد17392622222047025

كلية القانون/جامعة واسط598.0085.43اعدادية النور للبناتادبيزهراء رسول علي دويج17402622222047026

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط432.0061.71اعدادية النور للبناتادبيزهراء علي عبد الحسين عبيد17412622222047028

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط444.0063.43اعدادية النور للبناتادبيزهراء عمار سفاح ماهر17422622222047029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط537.0076.71اعدادية النور للبناتادبيزهراء محمد ثجيل وصخ17432622222047030

كلية القانون/جامعة واسط555.0079.29اعدادية النور للبناتادبيزهراء محمد عدنان عريبي17442622222047031

كلية القانون/جامعة واسط566.0080.86اعدادية النور للبناتادبيزينب احمد عبد الحسين محمد17452622222047032

كلية القانون/جامعة واسط562.0080.29اعدادية النور للبناتادبيزينب ثابت عباس كاظم17462622222047033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط637.0091.00اعدادية النور للبناتادبيزينب حسن جاسم داخل17472622222047035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط514.0073.43اعدادية النور للبناتادبيزينب عبد الكريم علي عبد الحسين17482622222047037

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط517.0073.86اعدادية النور للبناتادبيزينب فليح كاظم حسن17492622222047038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0069.29اعدادية النور للبناتادبيفاطمه محمد عيه كاظم17502622222047046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط551.0078.71اعدادية النور للبناتادبيكوثر عبد الكريم محيميد لفته17512622222047048

كلية اآلداب/جامعة واسط463.0066.14اعدادية النور للبناتادبيمريم اياد عباس علي17522622222047049

كلية اآلداب/جامعة واسط439.0062.71اعدادية النور للبناتادبيمريم خلف محسن مطنش17532622222047050

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط436.0062.29اعدادية النور للبناتادبيمريم عبد العزيز رحيم محمد17542622222047052

كلية القانون/جامعة واسط573.0081.86اعدادية النور للبناتادبينبأ عاصم كاظم طخاخ17552622222047055

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية النور للبناتادبيهدى جاسم حميد سعدون17562622222047058

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية قبلة االحرار للبناتادبياسراء محمد سلمان حمزه17572622222051001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية503.0071.86ثانوية قبلة االحرار للبناتادبياماني معادي منفي مرزه17582622222051003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية601.0085.86ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيحنين حسين علوان حسين17592622222051004

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيدالل مهند جواد حسين17602622222051007
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد653.0093.29ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيرفل عباس عبد علي محيسن17612622222051008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0070.00ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيرقيه جاسم كاظم حمود17622622222051009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط465.0066.43ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيعذراء مهند جواد حسين17632622222051014

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيعهد عماد حلقة ماجان17642622222051015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية610.0087.14ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيغفران ثائر حسين ربيع17652622222051018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط501.0071.57ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيفاطمة قاسم غنيمه حريج17662622222051019

كلية اآلداب/جامعة بغداد493.0070.43ثانوية قبلة االحرار للبناتادبينور ستار احمد سلمان17672622222051022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيهاجر ابراهيم محسن جبر17682622222051023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيهاجر صباح هاشم جباره17692622222051024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد638.0091.14ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيهديل خالد عيسى سلمان17702622222051025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية ام الكتاب للبناتادبياسراء عباس خضير طرهيل17712622222052001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية ام الكتاب للبناتادبيزهراء حسين عباس عسكر17722622222052002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية609.0087.00ثانوية ام الكتاب للبناتادبيزهراء علي كامل كنبر17732622222052003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية ام الكتاب للبناتادبيزهراء فليح حسن دحام17742622222052004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية ام الكتاب للبناتادبيزهراء كاظم غالم معن17752622222052005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد552.0078.86ثانوية ام الكتاب للبناتادبيزينب فراس علي حيال17762622222052006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية ام الكتاب للبناتادبيسارين عباس عبد حسين17772622222052007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0074.57ثانوية ام الكتاب للبناتادبيفاطمه سالم مطلك ذريع17782622222052008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية561.0080.14ثانوية ام الكتاب للبناتادبينبا مجيد معن زمام17792622222052011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية597.0085.29ثانوية ام الكتاب للبناتادبينوره فليح حسن دحام17802622222052012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية ام الكتاب للبناتادبيورود اثير حميد كطان17812622222052013

كلية القانون/جامعة واسط569.0081.29ثانوية العفاف للبناتادبيانتصار طالب ابراهيم خليف17822622222053002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية501.0071.57ثانوية العفاف للبناتادبيدعاء حسن صكب مران17832622222053003

كلية القانون/جامعة واسط610.0087.14ثانوية العفاف للبناتادبيدعاء محمد ابراهيم خليف17842622222053004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية613.0087.57ثانوية العفاف للبناتادبيرقية جمال ناصر حسين17852622222053005

كلية القانون/جامعة واسط574.0082.00ثانوية العفاف للبناتادبيزينب علي عزال سالم17862622222053006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية العفاف للبناتادبيمريم حيدر علي صريم17872622222053007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية شيخ سعد للبناتادبيبنين قحطان جنديل علوان17882622222054001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط471.0067.29ثانوية شيخ سعد للبناتادبيزهراء غازي دويج زغير17892622222054002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط553.0079.00ثانوية شيخ سعد للبناتادبيغدير نعيم سعيد صنيير17902622222054004

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط570.0081.43ثانوية شيخ سعد للبناتادبيكوثر علي فائز عبد الكريم صادق17912622222054005

كلية القانون/جامعة واسط602.0086.00ثانوية شيخ سعد للبناتادبيمنار ابراهيم خليل عبد الهادي17922622222054006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية شيخ سعد للبناتادبينبا حسين محسن سنه17932622222054007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14ثانوية شيخ سعد للبناتادبينبا خالد دبي حسن17942622222054008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0067.86ثانوية شيخ سعد للبناتادبيهند كريم حسون خفي17952622222054010

كلية اآلداب/جامعة واسط459.0065.57ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبياخالص كاطع جيجان عاتي17962622222056001

كلية اآلداب/جامعة واسط449.0064.14ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبياالء عامر كاظم مطنش17972622222056002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط520.0074.29ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبياالء عبد سعدون جبر17982622222056003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط511.0073.00ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبياميره حميد عليوي حسين17992622222056004

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0069.29ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيايه رشيد حميد غركان18002622222056006
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط476.0068.00ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيبنين طه صالح فنجان18012622222056007

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط542.0077.43ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيحوراء حسين صالح حسين18022622222056009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط501.0071.57ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيحوراء هاشم كريم عبد18032622222056011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط574.0082.00ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيزهراء بشار ذهيب حسن18042622222056015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0070.00ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيزهراء حسين مطير الزم18052622222056017

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط468.0066.86ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيزهراء سلمان فرحان حسن18062622222056018

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط578.0082.57ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيزهراء علي حسين جهلول18072622222056019

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط458.0065.43ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيزينب سمير عبد هللا جواد18082622222056023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0069.00ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيساره عبد الحسين سليم مجلي18092622222056025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط627.0089.57ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيشهالء حسين خنجر فادي18102622222056027

كلية اآلداب/جامعة واسط438.0062.57ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيعذراء علي حسين جاسم18112622222056028

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط498.0071.14ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيفاطمه حامد حسن فارس18122622222056030

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط446.0063.71ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيفاطمه سعد محمد عبيد18132622222056032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط492.0070.29ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيفاطمه صبري جنديل محمد18142622222056033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0069.00ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيفاطمه فاضل عويز موران18152622222056034

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0065.86ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيفاطمه فالح حسن كاظم18162622222056035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط618.0088.29ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيفاطمه كاظم ناصر عبد علي18172622222056036

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0066.71ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيمريم نعمان عبد عودة18182622222056039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط608.0086.86ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبينرجس حسين صخي حسن18192622222056040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط574.0082.00ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبينرجس عقيل جاسم حسون18202622222056041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط618.0088.29ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبينور البتول رحمان حميد غركان18212622222056042

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط446.0063.71ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبينور الهدى هادي جاسم ثجيل18222622222056044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط514.0073.43ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيهاله عصام مهدي حسين18232622222056045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط597.0085.29ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيوالء نجم عبيد جفجير18242622222056046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558.0079.71ثانوية وحدة العراق للبناتادبيايات رزاق عبيد عوض18252622222057003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية وحدة العراق للبناتادبيايات لفته ياسين ناصر18262622222057004

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0068.43ثانوية وحدة العراق للبناتادبيايات محمد خليل جسام18272622222057005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية وحدة العراق للبناتادبيبيداء غازي حرج ذياب18282622222057006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية وحدة العراق للبناتادبيتبارك احمد حسين عكش18292622222057007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57ثانوية وحدة العراق للبناتادبيتبارك محمد حسوني راشد18302622222057008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت568.0081.14ثانوية وحدة العراق للبناتادبيتبارك يحيى حاجم خضير18312622222057009

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين664.0094.86ثانوية وحدة العراق للبناتادبيتقى علي علوان احمد18322622222057010

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية وحدة العراق للبناتادبيجيهان سامي محمد عبد هللا18332622222057011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد634.0090.57ثانوية وحدة العراق للبناتادبيداليا حسين علي راشد18342622222057012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية466.0066.57ثانوية وحدة العراق للبناتادبيزهراء توفيق عبود محمد18352622222057017

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية وحدة العراق للبناتادبيساره حكمت جميل عيدان18362622222057019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد600.0085.71ثانوية وحدة العراق للبناتادبيسناء علي محسن كزار18372622222057023

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط463.0066.14ثانوية وحدة العراق للبناتادبيشهد خليل بادي صالح18382622222057029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد475.0067.86ثانوية وحدة العراق للبناتادبيغفران عبد الوهاب احمد خلف18392622222057030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية559.0079.86ثانوية وحدة العراق للبناتادبيفرقان عبد الرحمن احمد محيسن18402622222057031
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0078.86ثانوية وحدة العراق للبناتادبينبأ علي حسين خميس18412622222057033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية وحدة العراق للبناتادبيهبه هللا سلمان احمد صالح18422622222057035

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0067.86ثانوية وحدة العراق للبناتادبيهبه فائز جاسم محمد18432622222057036

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط465.0066.43ثانوية وحدة العراق للبناتادبيهدير طرفه صالح علوان18442622222057037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية وحدة العراق للبناتادبيورود رعد احميد محمود18452622222057038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية مصباح الهدى للبناتادبياسيل محمد سالم مهدي18462622222058003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية مصباح الهدى للبناتادبياصاله ارحيم اعرابي عشي18472622222058004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية625.0089.29اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيايالف عبد جاعد عمران18482622222058006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيايه حميد عويد سويف18492622222058007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيبراء حامد صبيح حمزه18502622222058008

كلية القانون/جامعة واسط577.0082.43اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيبنت الهدى هادي عبد المحسن حسين18512622222058010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيبنين علي طعمه كاظم18522622222058012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية495.0070.71اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيتبارك حسن هادي رشيد18532622222058014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيتبارك صافي تايه حلو18542622222058015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيتبارك هادي كطران عباس18552622222058016

كلية اللغات/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيتقى حسين حمزه عزال18562622222058017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيحوراء عبد العزيز عبد هللا شبرم18572622222058019

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيديار عادل وحيد كريم18582622222058020

كلية القانون/جامعة واسط581.0083.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيرؤى حسن عبود حسين18592622222058022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيرشا صدام حسين سلمان18602622222058029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيرقيه صادق تركي هاشم18612622222058030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيراوان رحيم ذياب فيصل18622622222058032

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزهراء كمال كاظم متعب18632622222058033

كلية اللغات/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزينب حسين علوان حمزه18642622222058035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيضحى خالد خضيري جبر18652622222058040

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط502.0071.71اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيغفران عبد هللا حمادي حمادي18662622222058042

كلية اآلداب/الجامعة العراقية550.0078.57اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفاطمه سعد كاظم عريان18672622222058043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط518.0074.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفاطمه علي حسن رحيم18682622222058045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء585.0083.57اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفاطمه محمد عبيد عوده18692622222058047

كلية القانون/جامعة واسط566.0080.86اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيلقاء خلف عبد حمود18702622222058048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل605.0086.43اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيمروه زياد فاضل جواد18712622222058049

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0066.71اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيمريم سعد ارحيم حمد18722622222058050

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء588.0084.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيمريم علي حميدي محي18732622222058051

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط496.0070.86اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيملك مهدي عبد علي عبد18742622222058053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينور صبيح حمداوي علوان18752622222058055

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينور ماجد ثجيل ساهي18762622222058056

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيهناء ناجي عادي محمد18772622222058057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط526.0075.14اعدادية الرحمة للبناتادبيابرار اسعد علي هاشم18782622222059001

كلية القانون/جامعة واسط570.0081.43اعدادية الرحمة للبناتادبياستبرق عبد الوهاب ارزوقي كريم18792622222059002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط487.0069.57اعدادية الرحمة للبناتادبياسراء باسم سلمان موسى18802622222059003
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قسم رياض االطفال-الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار426.0060.86اعدادية الرحمة للبناتادبيام البنين جياد كاظم موسى18812622222059006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية الرحمة للبناتادبيامنه بالل رزاق عبد18822622222059008

كلية القانون/جامعة واسط602.0086.00اعدادية الرحمة للبناتادبيامنه حسين ناجح حمزه18832622222059009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط561.0080.14اعدادية الرحمة للبناتادبيآيه رحمن فارس سهيل18842622222059011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط560.0080.00اعدادية الرحمة للبناتادبيبنت الهدى محمد لفته خلف18852622222059015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط521.0074.43اعدادية الرحمة للبناتادبيبنين حميد عيدان دهش18862622222059016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط501.0071.57اعدادية الرحمة للبناتادبيبنين رزاق شمخي عيدان18872622222059017

كلية القانون/جامعة واسط581.0083.00اعدادية الرحمة للبناتادبيبنين طالب مدلول جوده18882622222059018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء508.0072.57اعدادية الرحمة للبناتادبيبنين عباس خضر رحم18892622222059019

كلية القانون/جامعة واسط559.0079.86اعدادية الرحمة للبناتادبيتبارك علي عبد رسن18902622222059022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط531.0075.86اعدادية الرحمة للبناتادبيتبارك كريم عبد ناصر18912622222059023

كلية القانون/جامعة واسط558.0079.71اعدادية الرحمة للبناتادبيتبارك محمد مهدي حطاب18922622222059024

كلية اآلداب/جامعة واسط467.0066.71اعدادية الرحمة للبناتادبيتقى ياسر زباله عبد هللا18932622222059025

كلية القانون/جامعة واسط569.0081.29اعدادية الرحمة للبناتادبيحنين عيسى عمران عواش18942622222059026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط600.0085.71اعدادية الرحمة للبناتادبيحوارء حيدر مرزه حمزه18952622222059027

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0068.43اعدادية الرحمة للبناتادبيحوراء حسين عبد علي تهلوك18962622222059029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة592.0084.57اعدادية الرحمة للبناتادبيحوراء عباس عبيد عباس18972622222059030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط673.0096.14اعدادية الرحمة للبناتادبيخديجه حافظ هادي جبر18982622222059031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية507.0072.43اعدادية الرحمة للبناتادبيدعاء حافظ خليف عليوي18992622222059032

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية الرحمة للبناتادبيرتاج فلح حسن عبيد19002622222059033

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط533.0076.14اعدادية الرحمة للبناتادبيرواء ثائر صادق راضي19012622222059035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط537.0076.71اعدادية الرحمة للبناتادبيريام عبد الكريم كاظم عمران19022622222059036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط523.0074.71اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء احسان علي عبد الرضا19032622222059037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء جابر منصور عبد19042622222059039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط603.0086.14اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء جبار حاوي عبد هللا19052622222059040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل603.0086.14اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء رحيم حسن جفات19062622222059042

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء سمير محسن داخل19072622222059043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0073.43اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء طغوان حسين رجا19082622222059044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط607.0086.71اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء عباس جبر منفي19092622222059045

كلية اللغات/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء عزيز شاكر مزعل19102622222059047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط516.0073.71اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء عالء كريم روضان19112622222059048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0068.71اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء كريم صاحب شمه19122622222059049

كلية القانون/جامعة واسط608.0086.86اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء يحيى شاكر محمود19132622222059050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط509.0072.71اعدادية الرحمة للبناتادبيزينب حسين ناصر خان19142622222059052

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى524.0074.86اعدادية الرحمة للبناتادبيزينب قاسم حمادي جاسم19152622222059056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط584.0083.43اعدادية الرحمة للبناتادبيزينب كريم عبد ناصر19162622222059057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط552.0078.86اعدادية الرحمة للبناتادبيزينب مفتن علي مخرمش19172622222059059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0070.43اعدادية الرحمة للبناتادبيشهد حمزه ضائع عبود19182622222059064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط502.0071.71اعدادية الرحمة للبناتادبيشهد محمد صالح احمد19192622222059065

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط425.0060.71اعدادية الرحمة للبناتادبيعال حازم هاشم محمد19202622222059070
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط530.0075.71اعدادية الرحمة للبناتادبيعلياء عباس تقي جوده19212622222059071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط500.0071.43اعدادية الرحمة للبناتادبيغسق رزاق دويج عاشور19222622222059072

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط426.0060.86اعدادية الرحمة للبناتادبيفاطمه امجد حمزه محمد19232622222059073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط553.0079.00اعدادية الرحمة للبناتادبيفاطمه عباس مضمور عبيد19242622222059075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط533.0076.14اعدادية الرحمة للبناتادبيفاطمه علي محسن هاشم19252622222059078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط517.0073.86اعدادية الرحمة للبناتادبيفاطمه فائق زيدان جوده19262622222059079

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط670.0095.71اعدادية الرحمة للبناتادبيفاطمه محمد صبر عطيه19272622222059081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط492.0070.29اعدادية الرحمة للبناتادبيفاطمه هيثم محمد ماني19282622222059082

كلية اآلداب/جامعة واسط443.0063.29اعدادية الرحمة للبناتادبيفاطمه يونس عبيد عباس19292622222059083

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء585.0083.57اعدادية الرحمة للبناتادبيفرح حسنين فلح حسن19302622222059084

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الرحمة للبناتادبيليلى مجيد صاحي عاصي19312622222059087

كلية اآلداب/جامعة واسط455.0065.00اعدادية الرحمة للبناتادبيمروه كاظم حسين جاسم19322622222059091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0067.86اعدادية الرحمة للبناتادبيمريم عبد العال حمادي رحيم19332622222059092

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط605.0086.43اعدادية الرحمة للبناتادبيمريم مجيد حميد شيال19342622222059093

كلية اآلداب/جامعة القادسية428.0061.14اعدادية الرحمة للبناتادبيمكارم زاهد محمد حوار19352622222059095

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط603.0086.14اعدادية الرحمة للبناتادبيمنار ثائر صادق راضي19362622222059096

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية الرحمة للبناتادبينسرين ناظم عبد لفته19372622222059104

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط509.0072.71اعدادية الرحمة للبناتادبينور الزهراء محمد كريم ابراهيم19382622222059105

كلية اآلداب/جامعة واسط456.0065.14اعدادية الرحمة للبناتادبيهبه سعد مراح فندي19392622222059110

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية الرحمة للبناتادبيهبه عبد االمير جاسم محسن19402622222059111

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط433.0061.86اعدادية الرحمة للبناتادبيودق عادل عباس عبود19412622222059114

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط543.0077.57اعدادية الرحمة للبناتادبييقين جبار هاشم حمزه19422622222059116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0071.71اعدادية الرحمة للبناتادبييقين عالوي نزر علي19432622222059117

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط499.0071.29ثانوية الكريمية للبناتادبيآديان علي عكار رجا19442622222060001

كلية اللغات/جامعة الكوفة458.0065.43ثانوية الكريمية للبناتادبيآيات جبار جناني راضي19452622222060002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية الكريمية للبناتادبياثير حميد جاسم عبد19462622222060004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط511.0073.00ثانوية الكريمية للبناتادبياستبرق اعطيه ابراهيم جبار19472622222060005

كلية القانون/جامعة واسط578.0082.57ثانوية الكريمية للبناتادبيايمان عامر عبد الرضا داغر19482622222060007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط538.0076.86ثانوية الكريمية للبناتادبيبتول عبد هللا بلبل غرب19492622222060008

كلية اآلداب/جامعة واسط469.0067.00ثانوية الكريمية للبناتادبيبنين محسن حسن فالح19502622222060010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0065.00ثانوية الكريمية للبناتادبيجنات عدي جليل أمير19512622222060014

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار447.0063.86ثانوية الكريمية للبناتادبيدعاء سامي عسكر حالوب19522622222060016

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط486.0069.43ثانوية الكريمية للبناتادبيدعاء كريم عبد الكاظم عليوي19532622222060017

كلية القانون/جامعة واسط556.0079.43ثانوية الكريمية للبناتادبيرسل حامد عفدول حميدي19542622222060018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0060.00ثانوية الكريمية للبناتادبيزهراء احمد حسن خليوي19552622222060020

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط526.0075.14ثانوية الكريمية للبناتادبيزهراء زعيم راهي عبود19562622222060021

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط447.0063.86ثانوية الكريمية للبناتادبيزهراء عبد الرزاق رسول كريم19572622222060022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط548.0078.29ثانوية الكريمية للبناتادبيزينب لهمود عناد ذياب19582622222060026

كلية اآلداب/جامعة واسط446.0063.71ثانوية الكريمية للبناتادبيسراب محمد ارحيل جاسم19592622222060028

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط456.0065.14ثانوية الكريمية للبناتادبيسهام جواد كاظم لهمود19602622222060029
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية الكريمية للبناتادبيفاطمه علي روضان علي19612622222060030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط548.0078.29ثانوية الكريمية للبناتادبيفاطمه كاظم راضي علوان19622622222060031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط541.0077.29ثانوية الكريمية للبناتادبيفاطمه محمد حسون عاصي19632622222060032

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط468.0066.86ثانوية الكريمية للبناتادبيفرقان صدام علي بريج19642622222060033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0068.29ثانوية الكريمية للبناتادبيميالد رسن كاظم فرحان19652622222060035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط557.0079.57ثانوية الكريمية للبناتادبينبا فرج عاجل ياسين19662622222060037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط630.0090.00ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبياسراء صبري جبر جاسم19672622222062001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيرسل فالح موسى نواير19682622222062007

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط439.0062.71ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيزهراء علي لطيف برغوث19692622222062009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط492.0070.29ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيزهراء نوري برغوث عبود19702622222062010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط613.0087.57ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيزهراء هاشم ياسين كعيد19712622222062011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيزينب صادق ثامر حمود19722622222062013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط536.0076.57ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيزينب عيدان عيالن عدنان19732622222062014

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط499.0071.29ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيشمس الرضا حاكم حمود احمد19742622222062015

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط453.0064.71ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيشهد خالد لطيف برغوث19752622222062016

كلية اآلداب/جامعة واسط455.0065.00ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيفاطمة الزهراء جبار حسين حربي19762622222062017

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيفاطمه حسين فيصل حسين19772622222062018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط477.0068.14ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيفاطمه عبد الحسن نويل خنجر19782622222062019

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط520.0074.29ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيفاطمه علي حمود احمد19792622222062020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0067.57ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيفاطمه علي عبد جنزار19802622222062021

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى390.0055.71ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيمريم حيدر عبد الحسين خاروص19812622222062022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيهديل كريم سعد صحن19822622222062024

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط507.0072.43ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبياقبال غانم فرهود داود19832622222063001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيايات حاتم صالل عبد هللا19842622222063002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيبتول حاكم غركان لويص19852622222063004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيبنين ربيع سلمان شذر19862622222063005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيبنين نجاح حسن زايد19872622222063006

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيختام عزيز كامل عزيز19882622222063009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيدموع عالوي محسن صالح19892622222063010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيرسل ثامر عطيه حسين19902622222063011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط506.0072.29ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيرفل علي حسين احمد19912622222063012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء حسين حاتم رغيف19922622222063015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0074.00ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء حسين داود عبد هللا19932622222063016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط501.0071.57ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء صالح كريم عبيد19942622222063017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط494.0070.57ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء عادل مخيلف تلوز19952622222063018

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط485.0069.29ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء محسن سلمان علوان19962622222063020

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط530.0075.71ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب حسن جميل فالح19972622222063022

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط495.0070.71ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب شهاب احمد كيطان19982622222063023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0074.43ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب كريم داخل جايز19992622222063024

كلية القانون/جامعة واسط570.0081.43ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيعذراء نهاد عطيه محمد20002622222063026
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قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط463.0066.14ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمه جعفر دويج دعي20012622222063028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0067.86ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمه جواد عبد الكاظم هادي20022622222063029

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0066.71ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمه حيدر جساب علو20032622222063030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمه ماجد تركي عبد20042622222063031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية631.0090.14ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمه مجيد سلمان شذر20052622222063032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية630.0090.00ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمه مجيد علي فاضل20062622222063033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمه محمد حميد ذياب20072622222063034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0067.86ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيكوثر قاسم شمخي جبار20082622222063036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبينبأ صباح نوري شري20092622222063038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبينبأ محسن فرحان حلول20102622222063039

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبينبا راضي محمد هادي20112622222063040

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط480.0068.57ثانوية الدر المكنون للبناتادبيبثينه غني عبيد مهدي20122622222064006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط476.0068.00ثانوية الدر المكنون للبناتادبيرقيه سالم كطفان كاظم20132622222064010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية الدر المكنون للبناتادبيزهراء جابر عبيد كعيس20142622222064011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة569.0081.29ثانوية الدر المكنون للبناتادبيزهراء حيدر محمد خليف20152622222064014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0069.14ثانوية الدر المكنون للبناتادبيزينب حسين خرباط سموم20162622222064015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى531.0075.86ثانوية الدر المكنون للبناتادبيزينب شاكر حرين رويهي20172622222064016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29ثانوية الدر المكنون للبناتادبيصبا صباح علي عبد20182622222064018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14ثانوية الدر المكنون للبناتادبيعلياء حسين صافي مزعل20192622222064019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية الدر المكنون للبناتادبيكريمه باوي موحان عداي20202622222064020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0063.57ثانوية الدر المكنون للبناتادبينور حمزه كاظم عبد20212622222064023

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط470.0067.14ثانوية الدر المكنون للبناتادبيهدى صالح جبر شنابه20222622222064025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية السدرة للبناتادبيايات هادي مدلول حسون20232622222066001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط519.0074.14ثانوية السدرة للبناتادبيدالل مالك عبيد مجيد20242622222066004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية السدرة للبناتادبيرسل عالوي مطشر رهيف20252622222066005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية السدرة للبناتادبيرواء كاظم رحيم عبد20262622222066006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية516.0073.71ثانوية السدرة للبناتادبيزهراء صادق موزان محسن20272622222066009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية السدرة للبناتادبيزينب ناصر غافل رعيص20282622222066011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57ثانوية السدرة للبناتادبيسحر هالل كامل علي20292622222066012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0081.14ثانوية السدرة للبناتادبيعقيلة حيدر مجدي نعمه20302622222066013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء508.0072.57ثانوية السدرة للبناتادبيعلياء حيدر مجدي نعمه20312622222066014

كلية اآلداب/جامعة واسط456.0065.14ثانوية السدرة للبناتادبيكوثر رعد داود لطيف20322622222066015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0068.71ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتادبيزهراء ابراهيم حسين راهي20332622224008002

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية438.0062.57ثانوية الزبيدية االهلية للبناتادبيزينب خلف رجا حمود20342622224010004

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط509.0072.71ثانوية االميرات االهلية للبناتادبياسراء غضبان محسن معيوف20352622224011001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط528.0075.43ثانوية االميرات االهلية للبناتادبيرحمه ميثم محمد يسر20362622224011006

كلية اآلداب/جامعة واسط466.0066.57ثانوية االميرات االهلية للبناتادبيزينب ماجد فاضل هادي20372622224011010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0066.14ثانوية االميرات االهلية للبناتادبيساره فاضل سلطان ثامر20382622224011011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية االميرات االهلية للبناتادبيفاطمه الزهراء محسن عبد الرزاق عبد هللا20392622224011014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء578.0082.57ثانوية االميرات االهلية للبناتادبيكوثر عامر عبد نخل20402622224011015
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية578.0082.57ثانوية االميرات االهلية للبناتادبيليا ميثم سفيح الزم20412622224011016

كلية القانون/جامعة واسط602.0086.00ثانوية االميرات االهلية للبناتادبيمنار نجم عبد هللا مجهول20422622224011017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط536.0076.57ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيحنين طالب رسول زعيل20432622224013001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيزينب حسين كاظم نهابه20442622224013005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية624.0089.14ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيعهد ابراهيم حسين نهر20452622224013007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط565.0080.71ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيغسق حيدر علي جاسم20462622224013008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيفاطمه حواس داود سلمان20472622224013010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط515.0073.57ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيفاطمه سعدي دليل سعيد20482622224013011

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيفرح خالد ابراهيم عزاوي20492622224013013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط533.0076.14ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيكوثر لطيف عبد الرزاق جابر20502622224013014

كلية اآلداب/جامعة واسط443.0063.29ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيمواهب قاسم خليف علي20512622224013015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط614.0087.71ثانوية النخبة االهلية للبناتادبينور نبيل عباس خضر20522622224013016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط522.0074.57ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيهبه هللا ايهاب احمد عبد الستار20532622224013017

كلية القانون/جامعة واسط568.0081.14اعدادية زها حديد االهلية للبناتادبيآمنه ماضي ابراهيم شاهر20542622224018001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0070.29اعدادية زها حديد االهلية للبناتادبياسماء حازم شعالن فاضل20552622224018003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية550.0078.57اعدادية زها حديد االهلية للبناتادبيجوان نمير علي كاظم20562622224018005

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية441.0063.00اعدادية زها حديد االهلية للبناتادبيسؤدد خالد حسن خليف20572622224018006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29اعدادية زها حديد االهلية للبناتادبينبأ جواد كاظم محمد20582622224018009

كلية القانون/جامعة واسط642.0091.71اعدادية زها حديد االهلية للبناتادبينور الهدى سعد علي جفيل20592622224018010

كلية القانون/جامعة واسط588.0084.00اعدادية الكوت المسائية للبناتادبياالء يعقوب يوسف ياسر20602622226001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط504.0072.00اعدادية الكوت المسائية للبناتادبيوفاء جمعه محمد حسن20612622226001020

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية441.0063.00ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيايالف جاسم قدوري محمد20622622226003002

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل449.0064.14ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيايناس حميد احمد عبد هللا20632622226003003

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0071.29ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيزمزم صالح مهدي عبد الحسين20642622226003008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط528.0075.43ثانوية الحياة المختلطةادبياسراء حامد حسن حميد20652622227002001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط535.0076.43ثانوية الحياة المختلطةادبيزهراء زياد حيال علي20662622227002003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86ثانوية الحياة المختلطةادبيزهراء سهيل خلف ردام20672622227002004

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية الحياة المختلطةادبيزينب باهل نايف عباس20682622227002005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط465.0066.43ثانوية الحياة المختلطةادبيزينب علي سرحان غبن20692622227002006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط613.0087.57ثانوية الحياة المختلطةادبيفاطمه صباح ذريع محمد20702622227002007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط499.0071.29ثانوية الحياة المختلطةادبيفاطمه عليوى حسن حميد20712622227002009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0067.43ثانوية الرحمانية المختلطةادبيتبارك اعالن حر شياع20722622227004001

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0069.29ثانوية األعراف المختلطةادبيادراك سعد حميد اكحيوش20732622227009001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية األعراف المختلطةادبيحنان سلمان عبد علي غافل20742622227009002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495.0070.71ثانوية األعراف المختلطةادبيزهراء جاسب عناد مجذاب20752622227009004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط617.0088.14ثانوية األعراف المختلطةادبيزهراء خضر مطشر فرحان20762622227009005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط511.0073.00ثانوية األعراف المختلطةادبيزهراء عماد كاظم غافل20772622227009006

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار454.0064.86ثانوية األعراف المختلطةادبيزهره عبود جياد عبد السيد20782622227009007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0068.43ثانوية األعراف المختلطةادبيساره طاهر عباس بطي20792622227009008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط541.0077.29ثانوية األعراف المختلطةادبيغدير رشيد تركي حسن20802622227009009
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط511.0073.00ثانوية األعراف المختلطةادبيموالين احمد سيد عبد هللا20812622227009011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط532.0076.00ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيحوراء ناصر حافظ عويد20822622227010001

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيرحاب فليح حسن عوده20832622227010004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0068.57ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيرند فهران جبر ياسين20842622227010005

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط430.0061.43ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيهيا رشيد موزان شنه20852622227010008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية الموعظة المختلطةادبياسراء محمود عبد علي زغير20862622227011001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط494.0070.57ثانوية البهجة المختلطةادبيايه علي نوري حسن20872622227013002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط553.0079.00ثانوية البهجة المختلطةادبيايه قاسم كاظم ناصر20882622227013003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط482.0068.86ثانوية البهجة المختلطةادبيثناء حميد عبد زيد عباس20892622227013004

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515.0073.57ثانوية البهجة المختلطةادبيحوراء حيدر عبد االمير عليوي20902622227013005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط502.0071.71ثانوية البهجة المختلطةادبيحوراء زاحم احمد بدر20912622227013006

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14ثانوية البهجة المختلطةادبيختام طاهر كريم علوان20922622227013008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط497.0071.00ثانوية البهجة المختلطةادبيرباب جليل محمد عفات20932622227013009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية البهجة المختلطةادبيمروة جمعه حامد حسين20942622227013010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط552.0078.86ثانوية البهجة المختلطةادبيمريم جمعه حامد حسين20952622227013011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71ثانوية البهجة المختلطةادبينبأ رياض محمود احمد20962622227013012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط609.0087.00ثانوية البهجة المختلطةادبيورود مخلف عبيد حسن20972622227013013

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط465.0066.43ثانوية الفتوة المختلطةادبيازل مهدي عريبي ياسين20982622227015001

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط463.0066.14ثانوية الفتوة المختلطةادبيزهراء ناظم رغيف ريه20992622227015003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط628.0089.71ثانوية الفتوة المختلطةادبيزينب داخل محسن كريم21002622227015005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0070.29ثانوية الفتوة المختلطةادبيسجى رياض جبار حسين21012622227015006

كلية اآلداب/جامعة واسط442.0063.14ثانوية الفتوة المختلطةادبيليلى حامد حسن كاظم21022622227015007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط608.0086.86ثانوية الفتوة المختلطةادبيمنار جبار صبر جليب21032622227015008

كلية اآلداب/جامعة واسط462.0066.00ثانوية عشتار المختلطةادبيفاطمه علي نعيمه سيد21042622227016002

كلية القانون/جامعة واسط565.0080.71اعدادية زرباطيه المختلطةادبيرقيه فاضل خلف حمد21052622227018001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط499.0071.29ثانوية المنى المختلطةادبيلقاء ناظم خنفوس كشيش21062622227021004

كلية اآلداب/جامعة بابل459.0065.57ثانوية المنى المختلطةادبيمريم اياد حاكم عبد21072622227021005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط541.0077.29ثانوية المنى المختلطةادبيهدى دعاج سعدون جعفر21082622227021006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية563.0080.43ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبينعمات اياد ياسين شرقي21092622227022002

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبينور عدنان صالح حبيب21102622227022003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط534.0076.29الخارجياتادبيابرار حامد شاكر طهماز21112622228050003

كلية القانون/جامعة واسط560.0080.00الخارجياتادبياسراء قيس عويز داخل21122622228050011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط543.0077.57الخارجياتادبيانفال كامل يوسف عبد الساده21132622228050021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط520.0074.29الخارجياتادبيخديجه صالح هادي جبر21142622228050055

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط656.0093.71الخارجياتادبيرسل مجيد افضاله محيسن21152622228050076

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86الخارجياتادبيرفل عبد جبير كزار21162622228050082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط569.0081.29الخارجياتادبيزهراء عواد محسن سلطان21172622228050101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط595.0085.00الخارجياتادبيزهراء هداوي عمهي جاسم21182622228050106

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71الخارجياتادبيزينب عالء حسين هادي21192622228050116

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط651.0093.00الخارجياتادبيسبأ كريم عبد حلو21202622228050126
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط532.0076.00الخارجياتادبيسجى صالح طارش عبد21212622228050129

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0075.00الخارجياتادبيشهد علي قاسم حمادي21222622228050142

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط589.0084.14الخارجياتادبيشهد قاسم علي زميم21232622228050145

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط563.0080.43الخارجياتادبيعال حازم عبد امصيخ21242622228050164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508.0072.57الخارجياتادبيغفران جاسم جلوب لعيبي21252622228050166

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0066.43الخارجياتادبيغفران شامل حسن شنون21262622228050167

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط554.0079.14الخارجياتادبيفاطمه حسين ناجي عبد21272622228050172

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط611.0087.29الخارجياتادبيفاطمه علي دويج حمزه21282622228050177

كلية اآلداب/جامعة واسط456.0065.14الخارجياتادبيفرقان سعيد عباس ثاني21292622228050183

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط627.0089.57الخارجياتادبيكوثر محمد كاظم هدمول21302622228050188

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط509.0072.71الخارجياتادبيمريم حيدر زويد عبد عون21312622228050192

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط512.0073.14الخارجياتادبينور الهدى عبد طاووس راهي21322622228050217

كلية التربية /جامعة الحمدانية493.0070.43الخارجياتادبيهيلين رضا زينل ايوب21332622228050238

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط535.0076.43الخارجياتادبيوعود صالح مهدي فرحان21342622228050245

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيأحمد عبد هللا خضير عباس21352622411001001

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء648.0092.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيأسامه قاسم هاشم ياسين21362622411001002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط576.0082.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيأمير محمد شمخي غليم21372622411001003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيأواب عالء عبد الكريم عناد21382622411001004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط525.0075.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيابو الحسن علي عبد الكاظم جاسم21392622411001007

كلية التمريض/جامعة بغداد683.0097.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيابو الحسن كاظم سالم حمد21402622411001008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد حيدر كاظم عطوف21412622411001010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.6094.23اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد عبد الخضر رزيج ابو الهيل21422622411001012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.6097.37اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد عبد هللا حسين فرهود21432622411001016

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد قيس علي عبد هللا21442622411001018

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد وضاح عبد العلي يوسف21452622411001019

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيامير عبد هللا حسن عذيب21462622411001021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الكوت للبنيناحيائيامين احمد محمد مويع21472622411001022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيجعفر صادق علوان عبود21482622411001026

كلية طب االسنان/جامعة واسط694.0099.14اعدادية الكوت للبنيناحيائيجعفر محمد خضر يوده21492622411001029

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيجعفر محمد صادق عبد الواحد عبد الرضا21502622411001030

كلية الطب/جامعة واسط699.0099.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيجعفر محمد كريم حسن21512622411001031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسنين سمير محمد دنان21522622411001035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسنين صادق حميد ثويني21532622411001036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين جاسم لفته نوفي21542622411001039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط584.0083.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين جبار مهذول حسين21552622411001040

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين جواد عبد الكاظم حسين21562622411001041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين حيدر عكار جمعه21572622411001042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط538.0076.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين عامر ناجي شنيع21582622411001044

كلية العلوم/جامعة واسط618.0088.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين كريم عبد محسن21592622411001048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط647.0092.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين مهند محمد حسن جاسم21602622411001050
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0071.71اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين نوري صباح سلمان21612622411001051

كلية العلوم/جامعة واسط596.0085.14اعدادية الكوت للبنيناحيائيحمود وادي حمود ناهي21622622411001052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الكوت للبنيناحيائيحيدر ستار فيصل مهذول21632622411001054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط615.0087.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيحيدر عطا خلف سيد21642622411001055

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.1284.59اعدادية الكوت للبنيناحيائيحيدر محمد قاسم غباش21652622411001058

كلية التمريض/جامعة ميسان668.0095.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيذو الفقار كريم شارد بديوي21662622411001060

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط593.0084.71اعدادية الكوت للبنيناحيائيرضا رائد رضا عبد الكاظم21672622411001062

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0061.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيزكريا احمد فزع شاتي21682622411001063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيزين العابدين حاكم جاسم كركوش21692622411001066

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية الكوت للبنيناحيائيزين العابدين حسين فاضل حسين21702622411001067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط540.0077.14اعدادية الكوت للبنيناحيائيسجاد جواد محسن سلطان21712622411001071

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط522.0074.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيسجاد صفاء عبد المنعم عذاب21722622411001073

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيسجاد عبد الصاحب حسن هبول21732622411001074

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيسجاد محمد حسين معيتج21742622411001076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى538.0076.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيسجاد مناف زناد كاظم21752622411001078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط557.0079.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيسجاد وحيد خلف شبيب21762622411001079

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيسيف الدين مهند نجم عبد هللا21772622411001083

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيسيف سعيد شذر جاسم21782622411001084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى622.0088.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيصادق حسن هادي صالح21792622411001086

كلية العلوم/جامعة واسط634.0090.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيصادق عالوي حسين شبيب21802622411001088

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيصالح حياوي صالح محمد21812622411001089

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية663.0094.71اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس اياد عباس عبد الكريم21822622411001090

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس عالوي حسين شبيب21832622411001091

كلية طب االسنان/جامعة واسط694.0099.14اعدادية الكوت للبنيناحيائيعبد هللا حامد طعيمه ثامر21842622411001099

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي الدر عبد الحسين كاظم فارس21852622411001104

كلية الزراعة/جامعة واسط446.0063.71اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي جبار ارشيد سباح21862622411001105

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي جبار عبد مسير21872622411001106

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي جالل عبد الرزاق تفاح21882622411001107

كلية الطب/جامعة واسط699.4899.93اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي خالد جمعه فرحان21892622411001113

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي خيري معيجل شمع21902622411001114

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي رضا شاكر بحلوك جبر21912622411001115

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي رعد غانم حسان21922622411001116

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي رياض هادي ناتي21932622411001117

كلية العلوم/جامعة واسط676.0096.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي ضياء خرباط شذر21942622411001118

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط572.0081.71اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي عامر حسن موسى21952622411001119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي عباس محيسن فرج21962622411001121

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي عبد الرضا صالل شليبه21972622411001123

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية649.0092.71اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي عبد السالم سفاح كمون21982622411001124

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي فر اس احمد عبد21992622411001126

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي فرزدق عبد الستار ابراهيم22002622411001127
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي كاظم حسين مخرمش22012622411001128

كلية االعالم/جامعة ذي قار443.0063.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي مجيد درويش خضير22022622411001133

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي منعم حسين جبر22032622411001136

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي ناصر خطار ونان22042622411001138

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي هاشم ناصر مخيف22052622411001141

كلية العلوم/جامعة واسط620.0088.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي وائل جليل خليل22062622411001142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0076.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيفارس فليح جويد خشان22072622411001144

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الكوت للبنيناحيائيكرار احمد كريم هظل22082622411001145

كلية الطب/جامعة واسط703.00100.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيكرار حيدر حمزه طاهر22092622411001146

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية632.6890.38اعدادية الكوت للبنيناحيائيكرار عالوي سالم رباط22102622411001147

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الكوت للبنيناحيائيكرار غالب ناصر عبود22112622411001148

كلية طب االسنان/جامعة واسط694.0099.14اعدادية الكوت للبنيناحيائيليث حيدر عبد علي عباس22122622411001149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان452.0064.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيليث ميزر عبد الكاظم بعرور22132622411001150

كلية طب االسنان/جامعة واسط693.0099.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيمجتبى سليم خزعل خالطي22142622411001156

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط598.3285.47اعدادية الكوت للبنيناحيائيمجتبى عالء حسين جاسم22152622411001157

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحسن عالوي عباس عذيب22162622411001159

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط531.0075.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد اتحاد عباس رجيب22172622411001160

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط608.0086.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد احمد كريم عبد الرضا22182622411001162

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد الصدر علي رحمن عبود22192622411001165

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.0094.14اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد امجد معيدي هندي22202622411001166

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط601.0085.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد باسم خضير نصيف22212622411001167

كلية الطب/جامعة واسط701.00100.14اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد باقر فرحان كامل فرحان22222622411001169

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم653.0093.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد باقر محمد رحمن عبود22232622411001170

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد باقر مهدي حسن ناصر22242622411001171

كلية العلوم/جامعة واسط601.0085.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد بشار عبيد مايوس22252622411001173

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد جاسم كريم مهذل22262622411001175

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية664.7694.97اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد جعفر سعدون محيسن حسن22272622411001178

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد جميل جحيل حسين22282622411001179

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد حسن خلف حسين22292622411001181

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد حسن سليم مصطاف22302622411001182

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد حسين علي عبد الرضا لفته22312622411001183

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد حسين غركان عامر22322622411001184

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد حيدر مناف كاظم22332622411001185

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد رضا جالل سلمان حسن22342622411001187

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية640.0091.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد رضا صادق هاشم عيدي22352622411001188

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط448.0064.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد سراج عبد علي حسين22362622411001192

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط517.0073.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد سعيد عبد رضا22372622411001193

كلية الزراعة/جامعة واسط423.0060.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد صادق حسين شاكر محمود22382622411001194

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد صادق مويش طارش22392622411001195

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط545.0077.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم كريم خيون22402622411001199
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كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد عبد الواحد عزيز عوده22412622411001200

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد علي صفاء عبد االله فرج22422622411001202

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد علي عبد فارس جوشي22432622411001203

كلية العلوم/جامعة واسط641.0091.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد علي محسن مصيحب22442622411001204

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد غالب جباري مشجل22452622411001205

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط628.0089.71اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد ماهر بحلوك جبر22462622411001207

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد وسام خالد محمد نبيه22472622411001209

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد وهبي رسن عباس22482622411001210

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيمرتضى جاسم فرحان كاظم22492622411001211

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيمرتضى رحمن كاظم عليوي22502622411001213

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية الكوت للبنيناحيائيمرتضى غانم كاطع حرز22512622411001214

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى379.0054.14اعدادية الكوت للبنيناحيائيمرتضى مهدي حبيب عيدان22522622411001215

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيمرتضى نبراس حسن عيدان22532622411001216

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيمسلم باسم علي جابر22542622411001220

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيمسلم جليل صبيح موازي22552622411001221

كلية العلوم/جامعة واسط619.0088.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيمسلم حاكم لفته فزاع22562622411001222

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيمسلم كامل عفات عطوان22572622411001224

كلية الزراعة/جامعة واسط482.0068.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى احمد جعفر داود22582622411001226

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى حسن داود علي22592622411001230

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى حسن محسن عفن22602622411001231

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.0092.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى حيدر حسين حسن22612622411001233

كلية الزراعة/جامعة واسط430.0061.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى سعد عنيد خلف22622622411001236

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية655.0093.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى سعد فرحان خلباص22632622411001237

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى مؤيد عزيز عبيد22642622411001240

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى ماهر بحلوك جبر22652622411001241

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة437.0062.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى محمد انهير ابو ذينه22662622411001242

كلية التمريض/جامعة بغداد681.0097.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى محمد هالل مدير22672622411001244

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيمقتدى سالم كركان حميد22682622411001249

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0076.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيمقتدى علي كاظم حزيم22692622411001251

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0075.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيمقتدى ماجد جبار كاطع22702622411001252

كلية العلوم/جامعة واسط629.0089.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيمقتدى محمد راشد دهش22712622411001254

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيمقتدى يوسف حنظل مهدي22722622411001255

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيمنتظر حسن خضير عباس22732622411001256

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيمنتظر سالم عبد المهدي علي22742622411001257

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط538.0076.86اعدادية الكوت للبنيناحيائيمنتظر علي خشان سلطان22752622411001258

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين674.0096.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيمهدي مهند علي حسين22762622411001260

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية الكوت للبنيناحيائيموسى كاظم ناصر عبد علي22772622411001263

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية الكوت للبنيناحيائيياسر محمد جواد كاظم22782622411001266

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية الكوت للبنيناحيائيياسين سمير علوان عكله22792622411001267

كلية الزراعة/جامعة واسط453.0064.71اعدادية التحرير للبنيناحيائيأبا الحسن علي زيدان بازل22802622411002001
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كلية الزراعة/جامعة واسط422.0060.29اعدادية التحرير للبنيناحيائيإبراهيم قاسم هاشم عيدي22812622411002002

كلية العلوم/جامعة واسط601.0085.86اعدادية التحرير للبنيناحيائيأبو الحسن ماهر غانم مراد22822622411002003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499.0071.29اعدادية التحرير للبنيناحيائياحمد رعد حسين خلف22832622411002008

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية التحرير للبنيناحيائياحمد عبد زناد عبد هللا22842622411002010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية التحرير للبنيناحيائياحمد عالء سعد عبد المجيد22852622411002011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيامير رضا محمد عبد الرضا22862622411002017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية التحرير للبنيناحيائيباقر سعدي هاشم محمود22872622411002024

كلية العلوم/جامعة واسط622.0088.86اعدادية التحرير للبنيناحيائيجعفر محمد سعد شويخ22882622411002028

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسن فالح فاضل عبود22892622411002031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0067.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسن محمد خليف شمس22902622411002032

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسن نبيل حسين ناصر22912622411002033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين خالد داود سلمان22922622411002035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط632.0090.29اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين ستار جبوري عبد22932622411002036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين سلمان حيدر جاسم22942622411002037

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط471.0067.29اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين عباس حمزه حسن22952622411002038

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط602.0086.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين علي كريم شندوخ22962622411002042

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0093.86اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين عماد محسن امانة22972622411002043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط553.0079.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين قاسم هاشم عيدي22982622411002045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط584.0083.43اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين كريم حبيب حسين22992622411002046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين محمد جبر كاظم23002622411002047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين مصعب عدنان خلف23012622411002048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط607.0086.71اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين هاني محمد مهدي23022622411002050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيحمزه خالد عبد الحسين ياسين23032622411002051

كلية الزراعة/جامعة واسط453.0064.71اعدادية التحرير للبنيناحيائيحيدر بشار مزهر مفتن23042622411002052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط542.0077.43اعدادية التحرير للبنيناحيائيرسول عباس عبد الحسين عبد الصاحب23052622411002056

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية التحرير للبنيناحيائيزين العابدين سعدون كاظم معيجل23062622411002057

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية التحرير للبنيناحيائيزين العابدين علي عبد منصور23072622411002058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى389.0055.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيسجاد حسين علي شاهين23082622411002060

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية التحرير للبنيناحيائيسجاد علي عيدان عبيد23092622411002063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر505.0072.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيسجاد عماد عطا محمد23102622411002064

كلية العلوم/جامعة واسط606.0086.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيعباس اياد عبد االمير مهدي23112622411002071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية التحرير للبنيناحيائيعباس حسين هادي حمود23122622411002072

كلية العلوم/جامعة واسط619.0088.43اعدادية التحرير للبنيناحيائيعباس محمد حسين جبر23132622411002075

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيعبد الحكيم رضا علي محمد23142622411002076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر482.0068.86اعدادية التحرير للبنيناحيائيعبد هللا حبيب عباس كاظم23152622411002079

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية398.0056.86اعدادية التحرير للبنيناحيائيعبد هللا مالك حسين ناصر23162622411002082

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيعبد هللا محمد عزيز ناصر23172622411002083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية التحرير للبنيناحيائيعبد هللا وليد عبد هللا عزيز23182622411002086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية632.0090.29اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي احمد شاكر مطشر23192622411002087

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية629.0089.86اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي جالل اغا كريم23202622411002092
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي حسن محيل عبد23212622411002093

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي رعد رحمان عاشور23222622411002098

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي سعيد سلمان جبر23232622411002100

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي طارق عمران صفر23242622411002102

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط528.0075.43اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي كريم يوسف شنين23252622411002104

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي مضر عبد الرزاق نوري23262622411002106

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي مهدي صالح حياط23272622411002107

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0061.71اعدادية التحرير للبنيناحيائيغيث علي حريز عبد23282622411002109

كلية التمريض/جامعة الكوفة676.0096.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيكرار علي سالم رحمان23292622411002110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0067.71اعدادية التحرير للبنيناحيائيكرار قصي فالح جاسم23302622411002111

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيمؤمل حسان شدهان سعدون23312622411002112

كلية الزراعة/جامعة واسط421.0060.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيمؤمل محمد حسن عباس23322622411002114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488.0069.71اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد باسم فارس عبد الهادي23332622411002115

كلية الزراعة/جامعة واسط454.0064.86اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد باقر صاحب مطر خباط23342622411002118

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد باقر مجيد سرحان كوين23352622411002119

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط615.0087.86اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد عمار عارف يوسف23362622411002128

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط625.0089.29اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد عمار عبد الرضا جوده23372622411002129

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد فراس صاحب هادي23382622411002130

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد مصطفى جواد كاظم منصور23392622411002132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد موسى جابر جاسم23402622411002133

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد ياس خضير عباس23412622411002134

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيمرتضى محمد انهير أبوذينه23422622411002135

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29اعدادية التحرير للبنيناحيائيمرتضى ميثم كمر عبود23432622411002138

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية التحرير للبنيناحيائيمصطفى حسن جليل خميس23442622411002140

كلية الطب/جامعة واسط699.0099.86اعدادية التحرير للبنيناحيائيمصطفى رافد جمعه فرحان23452622411002142

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط526.0075.14اعدادية التحرير للبنيناحيائيمصطفى نعيم حسين مطلب23462622411002146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0066.43اعدادية التحرير للبنيناحيائيمقتدى حمزه جبار حايف23472622411002148

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0069.43اعدادية التحرير للبنيناحيائينور الدين احمد بند فرحان23482622411002154

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0061.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائياحسان هادي عايش غافل23492622411003001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائياحمد جاسم صالح مهدي23502622411003002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائياحمد رحيم ناصر عبود23512622411003004

كلية العلوم/جامعة واسط601.0085.86اعدادية الحمزة للبنيناحيائياحمد صباح عبد الساده رضا23522622411003005

كلية العلوم/جامعة المثنى582.0083.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيباقر صاحب عبد شاطي23532622411003015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499.0071.29اعدادية الحمزة للبنيناحيائيباقر فرحان بحت ديوان23542622411003017

كلية العلوم/جامعة واسط642.0091.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيجعفر الصادق فالح جندي ناصر23552622411003020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيجعفر حسين عزيز نايف23562622411003021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0070.86اعدادية الحمزة للبنيناحيائيجعفر محمد ناشور شريجي23572622411003025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط585.0083.57اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن المجتبى محمد حسين سفاح23582622411003026

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0061.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن جابر حسن عباس23592622411003027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0067.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن حاكم كاظم عباس23602622411003030
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كلية الزراعة/جامعة واسط423.0060.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن عبد هللا سهيل مناحي23612622411003035

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن عذاب صوان جثير23622622411003036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك536.0076.57اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن علي حشيش صافي23632622411003038

كلية التمريض/جامعة بغداد680.0097.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن فالح سالم سكر23642622411003039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0068.29اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن فالح مريشد عبيد23652622411003040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط556.0079.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن كاظم عبد شاطي23662622411003041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين تركي محيسن حسين23672622411003046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين جابر عطية فرج23682622411003047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0070.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين جبار خشان شخير23692622411003049

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط500.0071.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين رحيم كيطان دهش23702622411003055

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين رزاق حنظل حمادي23712622411003056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط567.0081.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين عدي كاظم عبيد23722622411003061

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط530.0075.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين علي حمدان عادي23732622411003064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0070.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين جبر23742622411003066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500.0071.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين علي عطيه عبيد23752622411003068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0070.29اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحيدر ساهي حرجان محمد23762622411003079

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية الحمزة للبنيناحيائيرضا عباس نصير محيبس23772622411003086

كلية الزراعة/جامعة واسط422.0060.29اعدادية الحمزة للبنيناحيائيزين العابدين زيدان محل وهيل23782622411003087

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيسالم خضر شخير موسى23792622411003090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط578.0082.57اعدادية الحمزة للبنيناحيائيسجاد سعد حميد عزيز23802622411003096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيسجاد نعيم عضبان راضي23812622411003100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0066.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعباس احسان ناجي حمود23822622411003105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط551.0078.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعباس ارحيم حسن محمد23832622411003106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0076.57اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعباس جبار نعيم جعيله23842622411003108

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعباس رحم مغيطي دبيس23852622411003113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0067.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعباس رحيم حسن علي23862622411003114

كلية العلوم/جامعة واسط601.0085.86اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعباس رحيم عبد عويد23872622411003115

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعباس فائق ياسر حسين23882622411003122

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط441.0063.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعباس كريم حسن حسين23892622411003125

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعباس ناجي عزيز نايف23902622411003129

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعبد االمير كاظم غالم علي23912622411003130

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعبد هللا عداي عبد الحسين هادي23922622411003133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0067.86اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعبد هللا محمد خيون سلمان23932622411003135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي الرضا محمد وطن بشاره23942622411003142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط584.0083.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي تحسين فليح طعيمه23952622411003144

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي جاسم علي حسن23962622411003146

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي حسين ولود حسان23972622411003150

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط577.0082.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي حكمت عبد هللا طاهر23982622411003151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط534.0076.29اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي داخل حيل مجلي23992622411003155

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط516.0073.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي صالح حسن حلو24002622411003159
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كلية الزراعة/جامعة واسط428.0061.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي عباس مجيد حامي24012622411003161

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل518.0074.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي كامل نزال عباس24022622411003165

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعماد محمد اكباص حمزه24032622411003179

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيفاضل ناجي عزيز نايف24042622411003181

كلية العلوم/جامعة واسط642.0091.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيكاظم صبيح عبد الحسن كاظم24052622411003183

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيكاظم عبد الباري ناجي كاظم24062622411003184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط513.0073.29اعدادية الحمزة للبنيناحيائيكاظم هالل راضي حسين24072622411003185

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط512.0073.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيكرار حميد حسون علي24082622411003187

كلية الزراعة/جامعة واسط445.0063.57اعدادية الحمزة للبنيناحيائيكرار سعد قاسم محمد24092622411003188

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيكرار سليم ساده ظاهر24102622411003189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر453.0064.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيكرار صالح عبد جداح24112622411003190

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمؤمل سعد فالح عبد24122622411003195

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمجتبى حيدر ثامول ماشي24132622411003204

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد الباقر رسول عيدان فرج24142622411003208

كلية العلوم/جامعة واسط607.0086.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد الصادق علي حمزة رهين24152622411003212

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد الصدر علي حسين غضبان24162622411003213

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0066.57اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد امين قاسم جابر يوسف24172622411003215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481.0068.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد باقر عدي خليل ابراهيم24182622411003217

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0076.86اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد باقر كاظم مسعود ماشي24192622411003219

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر476.0068.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد باقر مطر حافظ نشمي24202622411003220

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد جاسم عبد حبيني24212622411003221

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد جمعة وادي حسين24222622411003223

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية611.0087.29اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد حسن سلمان ناصر24232622411003225

كلية الزراعة/جامعة واسط427.0061.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد خيون جاسم حاجم24242622411003227

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد سالم سهيل مناحي24252622411003230

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى689.0098.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد عباس برهان حسين24262622411003234

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد قاسم محسن كريم24272622411003241

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0078.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد كريم جناني راضي24282622411003242

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط526.0075.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمرتضى ضياء عواد شوين24292622411003256

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط571.0081.57اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمرتضى محمد خشان شخير24302622411003257

كلية العلوم/جامعة واسط619.0088.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمصطفى حازم محمد عطيه24312622411003259

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمنتظر فريح حطاب مخلف24322622411003275

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0065.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمنتظر لطيف حزام عبد24332622411003276

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمنتظر هادي وهد نجم24342622411003277

كلية العلوم/جامعة واسط599.0085.57اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمهدي داخل عبيد مذبوب24352622411003281

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى383.0054.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمهند باسم جباره مزيعل24362622411003284

كلية الزراعة/جامعة واسط442.0063.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيناظم محمد عبيد مطر24372622411003285

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيياسين جبار كريم عبود24382622411003288

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الكرامة للبنيناحيائياحمد فائز جاسم عبد24392622411004008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة433.0061.86اعدادية الكرامة للبنيناحيائيحسن عواد رضا محمد24402622411004022
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0066.71اعدادية الكرامة للبنيناحيائيحسين جواد كاظم هليل24412622411004027

كلية الزراعة/جامعة واسط427.0061.00اعدادية الكرامة للبنيناحيائيحسين حميد رشيد عبيد24422622411004028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الكرامة للبنيناحيائيرضا ابراهيم فرج صكب24432622411004040

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية الكرامة للبنيناحيائيزين العابدين كريم هلي عثمان24442622411004043

كلية الزراعة/جامعة واسط428.0061.14اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعباس سعيد محسن دفار24452622411004056

كلية الزراعة/جامعة واسط448.0064.00اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعباس كريم نجم عبد هللا24462622411004061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط536.0076.57اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعبد الكاظم عبد العباس عبد الكاظم محمد24472622411004063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط577.0082.43اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي حيدر حطاب باصي24482622411004076

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي فائز جاسم عبد24492622411004084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط551.0078.71اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي محمد سلمان لطيف24502622411004086

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي ياسر فرحان حسين24512622411004089

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية الكرامة للبنيناحيائيفقار مهدي بارح دنخ24522622411004093

كلية علوم البحار/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية الكرامة للبنيناحيائيكرار محمد اكشيش هلوس24532622411004096

كلية االثار/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمجتبى رياض حنظل دريبي24542622411004100

كلية العلوم/جامعة واسط616.0088.00اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمحمد عالوي حسن بدع24552622411004112

كلية القانون/جامعة واسط562.0080.29اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمحمد قاسم خضير كريم24562622411004116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط536.0076.57اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمحمد محسن محمد سلمان24572622411004118

كلية الزراعة/جامعة واسط457.0065.29اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمرتضى احمد اخضير عباس24582622411004120

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمصطفى عمار موسى عبد24592622411004128

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط541.0077.29اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمنتظر حسن حسون كيالن24602622411004133

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمنتظر صالح حسن فضل24612622411004136

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الكرامة للبنيناحيائيهاني ساجت نغيمش حريز24622622411004150

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيأبو الحسن أياد محسن صيهود24632622411005001

كلية العلوم/جامعة واسط630.0090.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيأحمد عبد الرضا رسول دريعي24642622411005004

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم517.0073.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيأحمد محسن علوان ذياب24652622411005008

كلية العلوم/جامعة واسط636.0090.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيأكرم هادي عويد غزاي24662622411005010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيالحر حيدر عبد ادريس24672622411005014

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيباسم محمد ثجيل وصخ24682622411005016

كلية العلوم/جامعة واسط621.0088.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيجعفر أحمد حمزه محسن24692622411005019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0070.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيجعفر الصادق طارق رحيم حميدي24702622411005020

كلية الزراعة/جامعة واسط437.0062.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيجعفر صفاء عبد الرزاق أكبر24712622411005022

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسن عمار حسن محي24722622411005024

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية663.0094.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين جمال كصاد كريم24732622411005028

كلية الزراعة/جامعة واسط438.0062.57اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين رعد غريب حميدي24742622411005030

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين محمد نجم عبد هللا24752622411005037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط560.0080.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيحيدر شاكر جواد كاظم24762622411005042

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيحيدر محمد مراد جبر24772622411005045

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيسعيد ذاكر سعيد بازل24782622411005053

كلية التمريض/جامعة ميسان669.0095.57اعدادية المثنى للبنيناحيائيصادق سلمان محيل ماشي24792622411005056

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيعباس جوده سلمان وشيح24802622411005059
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قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية619.0088.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيعباس عبد عناد جابر24812622411005063

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى600.0085.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيعباس محمد كمر كاظم24822622411005066

كلية العلوم/جامعة واسط629.0089.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي احسان جابر حمود24832622411005075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0070.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي احمد دينار جواد24842622411005076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0067.14اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي اسامه عبد الرضا ذهب24852622411005078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط523.0074.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي عادل حميد مشجل24862622411005091

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي فائز مولود سلمان24872622411005096

كلية الزراعة/جامعة واسط420.0060.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي نعيم المي خفيف24882622411005107

كلية الزراعة/جامعة واسط423.0060.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي يعقوب عطوان هاون24892622411005109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان454.0064.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيقمر هاشم جاسم محمد هنيدس24902622411005113

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيمؤمل سعد داود علي24912622411005118

كلية الزراعة/جامعة واسط477.0068.14اعدادية المثنى للبنيناحيائيمؤمل عماد ناجي عبد الساده24922622411005119

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية المثنى للبنيناحيائيمجتبى كريم عبد الرضا لطيف24932622411005121

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية385.0055.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد الباقر جاسم موحان سلمان24942622411005125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0078.14اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الكاظم جلوب فرج24952622411005128

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد جاسم رحيم محارب24962622411005129

كلية العلوم/جامعة واسط642.0091.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد حسن حسين عباس24972622411005131

كلية الزراعة/جامعة واسط427.0061.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد رضا كريم خضير24982622411005135

كلية العلوم/جامعة كربالء643.0091.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد رضا نعيم خوان مخلف24992622411005136

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط538.0076.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد ستار قاسم امهاوش25002622411005137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط563.0080.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد عداي موحان خماط25012622411005142

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم511.0073.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد هاشم عبيد عايز25022622411005148

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى389.0055.57اعدادية المثنى للبنيناحيائيمصطفى أحمد كامل لفته25032622411005159

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيمصطفى فالح كريم خضير25042622411005165

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0061.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيمصطفى وسام جاسم كطيف25052622411005166

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط552.0078.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيمقتدى حسين خلف سمسم25062622411005169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29اعدادية المثنى للبنيناحيائيمنتظر عباس عناد موسى25072622411005172

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء669.0095.57اعدادية المثنى للبنيناحيائييحيى صدام حسين فرحان25082622411005183

كلية العلوم/جامعة واسط599.0085.57اعدادية العزة للبنيناحيائياحمد حسن مالك عطوف25092622411007002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية العزة للبنيناحيائياحمد كمال طعيمة كاظم25102622411007007

كلية الزراعة/جامعة واسط452.0064.57اعدادية العزة للبنيناحيائياركان يوسف جابر درويش25112622411007010

كلية العلوم/جامعة واسط603.0086.14اعدادية العزة للبنيناحيائيباقر جواد عبادي حساني25122622411007014

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية العزة للبنيناحيائيباقر ياسر فالح محمد25132622411007016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط519.0074.14اعدادية العزة للبنيناحيائيحسن عماد خلف حسين25142622411007022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط566.0080.86اعدادية العزة للبنيناحيائيحسنين نعيم مجيد فالح25152622411007025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط555.0079.29اعدادية العزة للبنيناحيائيحسين جابر جاسم حسين25162622411007026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط548.0078.29اعدادية العزة للبنيناحيائيحسين علي رشيد محمد25172622411007034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط571.0081.57اعدادية العزة للبنيناحيائيحسين علي وحيد ناصر25182622411007035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط574.0082.00اعدادية العزة للبنيناحيائيحيدر عبد كاطع امهاوش25192622411007048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط560.0080.00اعدادية العزة للبنيناحيائيذو الفقار عادل حسين عبد25202622411007050
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43اعدادية العزة للبنيناحيائيرسول رائد جميل شناوة25212622411007051

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية642.0091.71اعدادية العزة للبنيناحيائيسجاد بادي زعون حطب25222622411007057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر482.0068.86اعدادية العزة للبنيناحيائيسجاد ضرغام سعد هداب25232622411007061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0068.43اعدادية العزة للبنيناحيائيصادق عالوي عبد الرضا ثامر25242622411007067

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية545.0077.86اعدادية العزة للبنيناحيائيعادل مطشر عواد مرداس25252622411007071

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية العزة للبنيناحيائيعباس هاشم فانوس ثاني25262622411007076

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86اعدادية العزة للبنيناحيائيعلي باسم ناهي علي25272622411007082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0068.57اعدادية العزة للبنيناحيائيعلي حسين فرحان مشعان25282622411007087

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط596.0085.14اعدادية العزة للبنيناحيائيعلي حنون سلطان كاطع25292622411007089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0068.43اعدادية العزة للبنيناحيائيكرار ثامر كاظم محمد25302622411007108

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية العزة للبنيناحيائيكركان احمد جاسم عبد25312622411007111

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد رضا عباس عبيد جار هللا25322622411007121

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد عباس عبد المهدي عباس25332622411007127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط512.0073.14اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد مجيد مكطوف سحاب25342622411007135

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43اعدادية العزة للبنيناحيائيمرتضى محمد عبد هللا منصور25352622411007139

كلية العلوم/جامعة واسط613.0087.57اعدادية العزة للبنيناحيائيمسلم سالم حسين عفات25362622411007141

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية العزة للبنيناحيائيمصطفى قاسم زبون عصفور25372622411007147

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71اعدادية العزة للبنيناحيائيمنتظر كريم حمود مزهر25382622411007157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0078.14اعدادية العزة للبنيناحيائيمهند رياض جري محراث25392622411007159

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0081.14اعدادية العزة للبنيناحيائيوسام نجم عبد هللا منصور25402622411007165

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط557.0079.57اعدادية العزة للبنيناحيائييوسف عناد صخي ميبس25412622411007166

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0077.57اعدادية النعيم للبنيناحيائياحمد جبار عبد الرضا عويد25422622411008002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر497.0071.00اعدادية النعيم للبنيناحيائيحسن ثابت عذيب ابو العج25432622411008006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان458.0065.43اعدادية النعيم للبنيناحيائيعباس يعقوب الوي محمد25442622411008019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية النعيم للبنيناحيائيعقيل يونس خضير دفيس25452622411008020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية النعيم للبنيناحيائيعلي راضي موسى هاشم25462622411008024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية النعيم للبنيناحيائيعلي سعد سيد وشاح25472622411008025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية النعيم للبنيناحيائيعلي صباح محسن مهنه25482622411008026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط516.0073.71اعدادية النعيم للبنيناحيائيعلي كريم كاظم منشد25492622411008029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط555.0079.29اعدادية النعيم للبنيناحيائيعلي مهدي صبيح مزهر25502622411008030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية النعيم للبنيناحيائيعلي هادي جبر نصف25512622411008031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0067.86اعدادية النعيم للبنيناحيائيكرار كريم خلف حسون25522622411008034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية النعيم للبنيناحيائيمؤمل ماجد ظاهر جوده25532622411008035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط612.0087.43اعدادية النعيم للبنيناحيائيمحمد الصدر قاسم هاشم صالح25542622411008039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0066.14اعدادية النعيم للبنيناحيائيمحمد ثجيل غايب سعيد25552622411008040

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية النعيم للبنيناحيائيمحمد صادق حسين غزعل شمبر25562622411008043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط509.0072.71اعدادية النعيم للبنيناحيائيمرتضى جاسم صبيح مزهر25572622411008048

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية النعيم للبنيناحيائيمرتضى جويد عبيد منعوت25582622411008049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية النعيم للبنيناحيائيمصطفى جاسم صبيح مزهر25592622411008052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية النعيم للبنيناحيائيمصطفى علي محسن ناصر25602622411008053
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كلية العلوم/جامعة واسط605.0086.43اعدادية النعيم للبنيناحيائيمصطفى غالب هدهود صالح25612622411008054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط560.0080.00اعدادية النعيم للبنيناحيائيمصطفى كريم عبد الرضا لطيف25622622411008055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط573.0081.86اعدادية النعيم للبنيناحيائييعقوب نعيم غالي جابر25632622411008057

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية النعمانية للبنيناحيائياحمد علي ياسين جبار25642622411009010

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية النعمانية للبنيناحيائياحمد منير كعيد عوفي25652622411009013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط600.0085.71اعدادية النعمانية للبنيناحيائياسد هللا حيدر مجيد عزيز25662622411009014

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية النعمانية للبنيناحيائيامير حسن زيدان امير25672622411009015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط582.0083.14اعدادية النعمانية للبنيناحيائيباقر محمد صالح صبر25682622411009019

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية النعمانية للبنيناحيائيجعفر رضا حسين نكات25692622411009020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط513.0073.29اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسن عطيه عبيد والي25702622411009026

كلية العلوم/جامعة واسط600.0085.71اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسنين مجيد مهدي صالح25712622411009032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين بهاء حسين داود25722622411009033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0066.14اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين علي جاسم ساجت25732622411009041

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين قيس جبار عبد الواحد25742622411009048

كلية الزراعة/جامعة واسط425.0060.71اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين كريم علي صباح25752622411009052

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل565.0080.71اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين هويدي طالل عيدان25762622411009055

كلية العلوم/جامعة واسط609.0087.00اعدادية النعمانية للبنيناحيائيزيد علي راهي موسى25772622411009065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0068.14اعدادية النعمانية للبنيناحيائيزين العابدين شاكر عبد الحسن كريم25782622411009066

كلية العلوم/جامعة واسط638.0091.14اعدادية النعمانية للبنيناحيائيزين العابدين منعم سلمان حمد25792622411009068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية النعمانية للبنيناحيائيسجاد حسن ابراهيم ايدام25802622411009070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط611.0087.29اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعباس ناصر طالب غايب25812622411009085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعبد هللا حسن هادي حمزه25822622411009088

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط586.0083.71اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعبد هللا راسم كاظم حمزه25832622411009089

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعلي حسين طالب سلمان25842622411009100

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعلي عبد شاتي فرحان25852622411009108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491.0070.14اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمؤمل شاكر محمود سعدون25862622411009127

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمؤمل علي حسين هالل25872622411009129

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل578.0082.57اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمجتبى عدي عبد الرضا امين25882622411009131

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية511.0073.00اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمجتبى محمد خميس حسين25892622411009132

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمحمد باقر كاظم عبد بديوي25902622411009135

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمحمد صباح منعم عرنوص25912622411009139

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمحمد مهند كاظم راجي25922622411009141

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى595.0085.00اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمرتضى عبد السالم غالم عباس25932622411009145

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط553.0079.00اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمزهر ماجد جاسم مزهر25942622411009151

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمصطفى حيدر عالوي سلطان25952622411009156

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمصطفى حيدر ياسر عبد الحسين25962622411009158

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمقتدى عامر مالك عامر25972622411009164

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمنتصر جبار عبد الحسين جبار25982622411009165

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمنتظر عبد الستار ياسين عبد الكاظم25992622411009168

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية النعمانية للبنيناحيائيموسى رضا حسين نكات26002622411009174
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية النعمانية للبنيناحيائييوسف صباح عبادي معيوف26012622411009177

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط540.0077.14اعدادية النعمانية للبنيناحيائييوسف صالح شرحان مزهر26022622411009178

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيابراهيم بشار جبر كاظم26032622411010005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيابراهيم ساجت هادي راضي26042622411010007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط563.0080.43اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائياحمد جبار كاظم عليوي26052622411010009

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائياحمد فاضل نون مهدي26062622411010014

كلية الزراعة/جامعة واسط424.0060.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيجعفر عبد الحسين ناجي كاطع26072622411010030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط553.0079.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسن حيدر محمد عطشان26082622411010034

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسن رضا كريم عبد الحسين26092622411010035

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية623.0089.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين خلف خضير ماشان26102622411010043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0070.86اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين صادق بدر جالي26112622411010047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين علي احيمد خزي26122622411010049

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط504.0072.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين ماجد ياسر حسوني26132622411010055

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين محمد زاكور مسعود26142622411010057

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل574.0082.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحيدر طالب يوسف ساجت26152622411010065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحيدر عبد الكاظم غايب شهد26162622411010066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط574.0082.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحيدر مطلك عجمي بطاح26172622411010069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط614.0087.71اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيراهي مهدي راهي كاطع26182622411010072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط566.0080.86اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيرزاق حسوني مرزوك جوده26192622411010073

كلية اآلداب/جامعة واسط503.0071.86اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيرياض احمد شيحان سلطان26202622411010074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط540.0077.14اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيزين العابدين حسين برهان راضي26212622411010075

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيزين العابدين فليح حسن عليوي26222622411010076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيسجاد اسامه جمعه شالش26232622411010077

كلية العلوم/جامعة واسط598.0085.43اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيسجاد حسين حسن عبد العالي26242622411010079

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيسجاد خالد كريم عبد الحسين26252622411010080

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيسجاد طالب يوسف ساجت26262622411010082

كلية الزراعة/جامعة واسط436.0062.29اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيسجاد عقيل شهد حمد26272622411010083

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيسجاد مطلك جبار حسون26282622411010088

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيسرمد عدنان جاسم محمد26292622411010089

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت505.0072.14اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيسيف علي عبد سلطان26302622411010093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط581.0083.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيصادق سعدون سلمان كاظم26312622411010094

كلية الزراعة/جامعة واسط478.0068.29اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيصادق عباس كرم خضر26322622411010096

كلية العلوم/جامعة واسط617.0088.14اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيصادق عبد الحسن هادي عبد الباري26332622411010097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473.0067.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعباس جابر صغير لفته26342622411010099

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعبد هللا حسين حمد وناس26352622411010106

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط630.0090.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعالء حسن لفته خزى26362622411010112

كلية التمريض/جامعة الكوفة676.0096.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي احمد زاكور مسعود26372622411010114

كلية اآلداب/جامعة سامراء459.0065.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي اركان يعكوب جواد26382622411010115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط556.0079.43اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي حسين جبار كاظم26392622411010123

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي سعدون جواد راهي26402622411010126
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي عادل نذير توفيق26412622411010129

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط601.0085.86اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي عبد العباس محسن عبود26422622411010130

كلية العلوم/جامعة واسط636.0090.86اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي فاضل زاكور مسعود26432622411010132

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي قادر شمال بزل26442622411010133

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي قحطان عدنان كريم26452622411010134

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي كاظم جبار كطيف26462622411010135

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي كريم بردي موسى26472622411010136

كلية العلوم/جامعة واسط625.0089.29اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي كريم لطيف حسن26482622411010138

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي ماجد كامل حسين26492622411010140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0076.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي موحان مثنى جبر26502622411010144

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى690.0098.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيقتيبة احمد عبد علي موات26512622411010152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط558.0079.71اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيكرار نضال صبير مطرود26522622411010157

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد الصدر ثابت حسين عيسى26532622411010164

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد حسن علوان بدن محيسن26542622411010170

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد حسين رزاق صاحب26552622411010172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0068.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين كاظم عطيه26562622411010183

كلية العلوم/جامعة واسط626.0089.43اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد عبد هللا حسين عليوي26572622411010184

كلية اآلداب/جامعة واسط498.0071.14اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد محسن محمد جاسم26582622411010192

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد ناصر خلف عبيد26592622411010193

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد نعيم سلمان كاظم26602622411010194

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط637.0091.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمرتضى سلمان زغير امطشر26612622411010197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473.0067.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمرتضى كاظم كريم عليوي26622622411010198

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر452.0064.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمصطفى حيزان جوده ناهي26632622411010206

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط575.0082.14اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمصطفى صالح مظلوم زاير26642622411010208

كلية االعالم/جامعة ذي قار499.0071.29اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمصطفى وسام سالم عبد العزيز26652622411010211

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمقتدى عماد جاسم خليفه26662622411010216

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمقتدى كريم كامل جار هللا26672622411010218

كلية العلوم/جامعة واسط628.0089.71اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمقتدى منذر عبد الحسن عبد26682622411010219

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمنتظر عذيب عبد العالي ياسين26692622411010220

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمنتظر ناصر يوسف ساجت26702622411010224

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمهدي سعيد تركي كاظم26712622411010228

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمهدي صبيح نمر نعيمه26722622411010229

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمهدي عدي حميد توفيق26732622411010231

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيموسى احمد صادق مطشر26742622411010233

كلية العلوم/جامعة واسط620.0088.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيموسى شمران بردي موسى26752622411010234

كلية العلوم/جامعة واسط618.0088.29اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائييقين شجاع جواد كاظم26762622411010239

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى690.0098.57اعدادية الزبيدية للبنيناحيائياحمد خليل عادي صالح26772622411011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0067.43اعدادية الزبيدية للبنيناحيائياحمد محمد سالم كشكول26782622411011010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0073.86اعدادية الزبيدية للبنيناحيائياحمد مصطفى حميد رشيد26792622411011012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية الزبيدية للبنيناحيائياركان باسم حسين لفته26802622411011017
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم528.0075.43اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيامير سليم مزعل فلفل26812622411011021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيباقر صباح كاظم عبد علي26822622411011029

كلية الزراعة/جامعة واسط446.0063.71اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيتحدي جليل ابراهيم حسين26832622411011032

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين حيدر ساهي ورور26842622411011046

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين سعيد حسين حمد هللا26852622411011048

كلية التمريض/جامعة ميسان671.0095.86اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين عالوي ردام زغير26862622411011054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين علي عبد ردام26872622411011055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط545.0077.86اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين علي كاظم ناصر26882622411011057

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين غسان المي مهنه26892622411011059

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0067.57اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين مالك بلبول جعيل26902622411011061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0076.86اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحمزه مؤيد تركي شامي26912622411011066

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحيدر الكرار حسن محمد جواد26922622411011068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحيدر انهير عبد عوفي26932622411011069

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط514.0073.43اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحيدر حامد فليح محيل26942622411011071

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيرسول حسن لفته مطر26952622411011079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط540.0077.14اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيرسول عطا جبر عبود26962622411011081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيرعد سعيد عبد زيد كاظم26972622411011084

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيزكريا عبد العباس فالح جار هللا26982622411011085

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيزين العابدين حبيب مروح ناصر26992622411011088

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيسجاد جاسم عليوي شامي27002622411011090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيسجاد حمزه سعدون عبد علي27012622411011091

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيسجاد فالح احمد عبيد27022622411011098

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيسجاد ماهر حسن حمادي27032622411011099

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيسجاد مهدي محمد ناصر27042622411011100

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعامر سليم رحيم حسين27052622411011110

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعباس حسن عيسى محمد27062622411011111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعباس سلمان عبد الحسن عبد علي27072622411011115

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعباس مزهر منصور يازع27082622411011123

كلية الزراعة/جامعة واسط423.0060.43اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعبد الستار عمار ناجح حمزه27092622411011126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعبد هللا ستار عيدان شمران27102622411011129

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعبد هللا علي بوان بديوي27112622411011130

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعبد هللا محمد كاظم صدام27122622411011133

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت484.0069.14اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي السجاد حسن عيسى محمد27132622411011141

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي حبيب سالم شخير27142622411011147

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي حسين حلواص كلف27152622411011148

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0076.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي حيدر جاسم محمد27162622411011152

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي خضير عباس شنين27172622411011154

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي عذاب عيسى عليوي27182622411011163

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي محمد عبد العباس علي27192622411011167

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية620.0088.57اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي يحيى منعم عباس27202622411011170
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيفراس باسم مال هللا دنان27212622411011172

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى621.0088.71اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيفالح حسن عدنان حرامي27222622411011174

كلية التمريض/جامعة ميسان671.0095.86اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيفالح حسون فالح حمزه27232622411011175

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط537.0076.71اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيقاسم صاحب حمود هدمول27242622411011177

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيقاسم عائد فالح حمزه27252622411011178

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية494.0070.57اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيقاسم عبد الكاظم جوده ساجت27262622411011179

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيكرار خالد جميل عاشور27272622411011185

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيكرار رحمن منذور ريس27282622411011186

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم567.0081.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيكريم رحيم راضي رخيص27292622411011189

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل584.0083.43اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمؤمل حسين ناصر حسين27302622411011192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمجتبى صاحب كاظم راشد27312622411011195

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط513.0073.29اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد الصدر ستار جباري عبد الحمزه27322622411011199

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط527.0075.29اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد جاسم حامد محمد27332622411011201

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد عيد امانه مسافر27342622411011211

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد ياس خضير محمد27352622411011216

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمود عباس هميم حسون27362622411011218

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمرتضى احمد حسن عبد الحمزه27372622411011219

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمرتضى سالم كتاب حميد27382622411011221

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمرتضى عادل مالك حمزه27392622411011223

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمرتضى عبد الرزاق سالم كشكول27402622411011224

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمرتضى محمد غانم هميله27412622411011226

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمسلم غالب كريم حسين27422622411011231

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمقتدى عباس حسن دحام27432622411011242

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمقتدى غالب كنداوي نصر27442622411011245

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية480.0068.57اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمنتظر رحمن عبد ردام27452622411011246

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيموسى قيس مزعل وشل27462622411011251

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية الزبيدية للبنيناحيائينور الدين رحيم نجم سفاح27472622411011254

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الصويرة للبنيناحيائيابو الفضل حيدر عدنان كاظم27482622411012005

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14اعدادية الصويرة للبنيناحيائيابو الفضل طه محسن سعيد27492622411012006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد احسان غنام دخل27502622411012008

كلية الزراعة/جامعة واسط420.0060.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد طه خضير حسين27512622411012010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد عامر درب دويح27522622411012011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.00100.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد علي ابراهيم كريم27532622411012013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد محمد مسير جوده27542622411012017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد محمد هاشم نايف27552622411012018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية الصويرة للبنيناحيائياركان حميد نايف غافل27562622411012019

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية الصويرة للبنيناحيائياسامه حيدر كريم محمود27572622411012020

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية621.0088.71اعدادية الصويرة للبنيناحيائيامير محمد عبد المحسن عبد الحمزه27582622411012029

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.0090.71اعدادية الصويرة للبنيناحيائيايسر فالح مهدي عبد علي27592622411012030

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية الصويرة للبنيناحيائيايمن طالب هاشم سلمان27602622411012032
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الصويرة للبنيناحيائيباقر محمد حمزه عبد27612622411012034

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائيتقي قيس حسين زعيل27622622411012038

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين542.0077.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائيجهاد عبد هللا عبيد علوان27632622411012044

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء450.0064.29اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسن حيدر سالم حمزه27642622411012048

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسن سالم حسين بحث27652622411012049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسن صالح دوش عوده27662622411012050

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسن صالح حسن زعيل27672622411012051

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.00100.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسن محمد فارس محسن27682622411012055

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط513.0073.29اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين طارق مفتن محمد27692622411012064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين عقيل شمر عبد هللا27702622411012068

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين عالء طعمه جاسم27712622411012069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين علي حسين ضيدان27722622411012070

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة556.0079.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين علي عبد الحمزه لفته27732622411012071

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين محمد عبد العباس عليوي27742622411012075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية446.0063.71اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين محمد علي حمزه27752622411012076

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين هادي مجبل عباس27762622411012077

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين يحيى عبيد لفته27772622411012078

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحيدر حامد ناجي حمد27782622411012083

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحيدر عالء كامل عبد27792622411012086

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحيدر قاسم جواد كاظم27802622411012088

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية الصويرة للبنيناحيائيخالد نصير حمزه سلمان27812622411012089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائيخضر حسين ناجي داود27822622411012090

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيرسول حامد عبد هللا فرحان27832622411012092

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية الصويرة للبنيناحيائيرسول عمار محمود عبيد27842622411012094

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية الصويرة للبنيناحيائيزيد عاهد عباس خضير27852622411012097

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط597.0085.29اعدادية الصويرة للبنيناحيائيستار هادي خضير عباس27862622411012099

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسجاد باسم ستار جواد27872622411012100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسجاد حمود تريم فرحان27882622411012101

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسجاد عطا هللا عبد علي حسون27892622411012104

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسجاد فالح مهدي شمس27902622411012106

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين657.0093.86اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسيف حيدر عطيه علي27912622411012110

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعباس فاضل عباس ذويب27922622411012124

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعباس محمد جميل عطيه27932622411012126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعباس محمد رضا اسماعيل27942622411012127

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد الرحمن هاشم جواد كاظم27952622411012134

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء590.0084.29اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد السالم خالد ذهيب خلف27962622411012136

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبيد مهدي27972622411012138

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد هللا حسين غازي كاظم27982622411012140

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد هللا محمد سيد مسرب27992622411012146

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0087.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد هللا نصير سالم عباس28002622411012148
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كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد هللا هيثم كاظم صبي28012622411012149

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد هللا يحيى عبيد لفته28022622411012150

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعدنان رحمن عدنان عطيه28032622411012151

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعقيل محمد حشوش علي28042622411012153

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعالء احمد زهير حميد28052622411012154

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي ابراهيم كاظم نهيب28062622411012155

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي اسماعيل ابراهيم عبود28072622411012156

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي السجاد عباس محمد كاظم28082622411012157

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي بالل علي جواد28092622411012159

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي رحيم جمعه مسير28102622411012166

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي عبد الحمزه خضير عبيس28112622411012174

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية430.0061.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي عبد علي سالم جاسم28122622411012175

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي محمد تركي غزاي28132622411012181

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي محمد عبد الخالق عبود28142622411012182

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء634.0090.57اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي ناهض محمد نجم28152622411012185

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية الصويرة للبنيناحيائيغسان حسن راشد عجيل28162622411012194

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0073.14اعدادية الصويرة للبنيناحيائيفالح حسن مطر غزاي28172622411012195

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيقسور حيدر عدنان حنتوش28182622411012199

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية الصويرة للبنيناحيائيكرار قاسم عبد الحسين خضير28192622411012206

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمبين حيدر حسن خضير28202622411012211

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمجتبى خالد كاظم جباره28212622411012212

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمجتبى عماد قانع كاظم28222622411012213

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط539.0077.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد الباقر حيدر محمد علي عزيز28232622411012216

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد الجواد كاظم طويش عبد هللا28242622411012218

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد جاسم علي حسن28252622411012221

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد حسن جاسم خضير28262622411012222

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد حميد عوده فاضل28272622411012225

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد رعد حمزه عزاوي28282622411012230

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.00100.86اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد رياض عبد المنعم عبد علي28292622411012231

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0081.14اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد سعد خضير عباس28302622411012232

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد سعيد فلفل عطيه28312622411012233

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد عايد مكطوف هاشم28322622411012240

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم اسماعيل حميد28332622411012242

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية584.0083.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد علي حيدر عبد االمير28342622411012244

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد فاضل صادق منصور28352622411012246

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين662.0094.57اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد كامل حمزه عزال28362622411012248

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية625.0089.29اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد مهند نوري حسين28372622411012252

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمخلد حيدر علي حمزه28382622411012255

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى471.0067.29اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمرتضى علي جبر قادر28392622411012260

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمصطفى حازم هاشم عيدان28402622411012267
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمصطفى رحيم خلف خضير28412622411012270

كلية العلوم/جامعة النهرين603.0086.14اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمصطفى طالب حسين علي28422622411012272

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمصطفى عباس عبد االمير عباس28432622411012273

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمصطفى محمد عبيد مرزوك28442622411012278

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية470.0067.14اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمصطفى هادي فياض طعان28452622411012279

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمقتدى حسن هاشم سلمان28462622411012284

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمقتدى مهند موسى شوكان28472622411012286

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين628.0089.71اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمنتظر حمزه هاشم عيدان28482622411012287

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمنتظر محمد كاظم كريم28492622411012290

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية الصويرة للبنيناحيائيهارون فراس عبد هللا صالح28502622411012294

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيهشام عماد محمد نجم28512622411012295

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت627.0089.57اعدادية الصويرة للبنيناحيائييحيى محمد عبد هللا احمد28522622411012300

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء640.0091.43اعدادية الصويرة للبنيناحيائييوسف فيصل ازهر كاظم28532622411012302

كلية الزراعة/جامعة واسط426.0060.86اعدادية العزيزية للبنيناحيائياحمد فالح داود سلمان28542622411014007

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء647.0092.43اعدادية العزيزية للبنيناحيائيامير صباح حامد حسين28552622411014010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط530.0075.71اعدادية العزيزية للبنيناحيائيايمن داود حزاب يازع28562622411014013

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية661.0094.43اعدادية العزيزية للبنيناحيائيباقر سالم عودة جميل28572622411014015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية العزيزية للبنيناحيائيبالل عبد علي عبيد علي28582622411014018

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسن رباح نوري مصحب28592622411014020

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسن فاهم ياسر خضر28602622411014022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0065.71اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسن مؤيد ارحيم حسين28612622411014024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين ثامر راضي مهبش28622622411014026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين حلو تايه حلو28632622411014029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0068.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائيرسول عباس فاضل كاظم28642622411014040

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية العزيزية للبنيناحيائيرضا محمود جميل محمد28652622411014041

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط504.0072.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعباس باسم سالم سيد28662622411014051

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط510.0072.86اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعباس حمزة شناوة مغير28672622411014053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعبد هللا طالب عدنان ضاحي28682622411014063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعلي جعفر كاظم فرج28692622411014070

كلية العلوم/جامعة واسط605.0086.43اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعلي رعد كامل عبد هللا28702622411014075

كلية االثار/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعلي صالح عيال سلطان28712622411014076

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعلي مالك كاطع درويش28722622411014079

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعلي محمد حمزه عبد علي28732622411014080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعلي هاني عاصي حمد28742622411014083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد داود حزاب يازع28752622411014098

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد صادق عادل عبد منجل28762622411014099

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين550.0078.57اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد صباح دايخ والي28772622411014100

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد عمار خلف خنجر28782622411014101

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد محسن يوسف كاظم28792622411014103

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد مشتاق طالب عبيد28802622411014104
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمود حنيص جادر حاجم28812622411014107

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمصطفى حسن عبد الهادي نوري28822622411014112

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمصطفى عباس محمد كاظم28832622411014115

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمنتظر فؤاد حمزة كتيب28842622411014116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط524.0074.86اعدادية العزيزية للبنيناحيائييوسف سمير محمد عزاوي28852622411014120

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0073.43اعدادية االبرار للبنيناحيائياثير رحيم رزاق كريم28862622411016003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية االبرار للبنيناحيائياحمد عيدان علوي جواد28872622411016009

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسن خالد حسون جاسم28882622411016020

كلية الزراعة/جامعة البصرة420.0060.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسن صباح نوري عوده28892622411016022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين سلمان ثامر منصور28902622411016030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين عادل مخيلف تلوز28912622411016035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين عمار محمد عبيد28922622411016037

كلية العلوم/جامعة واسط622.0088.86اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين فرحان حيارة مطر28932622411016038

كلية العلوم/جامعة النهرين604.0086.29اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين ناجي بهلول علي28942622411016042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيحيدر علي فرحان منذور28952622411016051

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية االبرار للبنيناحيائيحيدر محمد هاشم رحمان28962622411016056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43اعدادية االبرار للبنيناحيائيسجاد وحيد فاضل فزع28972622411016066

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى689.0098.43اعدادية االبرار للبنيناحيائيعباس اسماعيل دويج دعي28982622411016072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي باسم عبود زبيدي28992622411016084

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين620.0088.57اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي حمزه حميد عامر29002622411016087

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية االبرار للبنيناحيائيكاظم عباس خلف حسن29012622411016110

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل422.0060.29اعدادية االبرار للبنيناحيائيمالك شامل دريج صالل29022622411016118

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد حسين جابر خريبط29032622411016122

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء499.0071.29اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد سالم داوود مرص29042622411016125

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد عادل عريب ازغير29052622411016127

كلية الزراعة/جامعة كربالء446.0063.71اعدادية االبرار للبنيناحيائيمرتضى عقيل عبد الرزاق دعدوش29062622411016141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل629.0089.86اعدادية االبرار للبنيناحيائيمسافر رحيم كردي ربيع29072622411016143

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0092.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيمصطفى سنان مصطفى ياسين29082622411016146

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى372.0053.14اعدادية االبرار للبنيناحيائيمنعم محسن طارش سنوح29092622411016152

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية االبرار للبنيناحيائيمهيمن حسين محسن مالح29102622411016155

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية االبرار للبنيناحيائيوسام رحيم عبيد صافي29112622411016157

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائياحمد علي جبر ابريج29122622411017007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط552.0078.86اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائياحمد كاظم برزان ذويه29132622411017009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0068.29اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيامين تحسين جهيد جويد29142622411017013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيباقر قاسم ساجت بشارة29152622411017016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0078.14اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيجاسم جبار سعيد عبد الرضا29162622411017018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0072.43اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيحسن حسين ناصر حسين29172622411017023

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيحسين جبر راضي سلمان29182622411017025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505.0072.14اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيحيدر سلمان حلو فصيل29192622411017033

كلية العلوم/جامعة واسط618.0088.29اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيسجاد ستار جبار عبد الهادي29202622411017040
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط627.0089.57اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيسجاد محمد جاسم عليوي29212622411017042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0077.71اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعباس هاشم جاسب علكه29222622411017050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعبد هللا حسين رماش حسين29232622411017051

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.0075.14اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعبد هللا حمزه نوري رخيص29242622411017052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0069.57اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعبد هللا زغير هزاع غازي29252622411017053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط545.0077.86اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعبد هللا ناصر عبد الزهره محيسن29262622411017055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعلي سعد نيسان عبد النور29272622411017064

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعلي سعيد هاشم عوده29282622411017065

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى453.0064.71اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعلي سلمان حلو فصيل29292622411017066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعلي سلمان ماشي عجيل29302622411017067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0066.00اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعلي عالء حسون كريم29312622411017070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط577.0082.43اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعلي كريم حمد ناهي29322622411017072

كلية الزراعة/جامعة واسط469.0067.00اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعلي مشتاق طالب عبد29332622411017074

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيكرار حميد كاظم مويرد29342622411017084

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيمحمد حبيب علي مساعد29352622411017088

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيمحمد هادي هاشم عوده29362622411017096

كلية العلوم/جامعة واسط615.0087.86اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيمحمد ياسر صخي عسكر29372622411017097

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيمرتضى جمال مكوار سلطان29382622411017099

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيمصطفى خالد خضير عبيس29392622411017104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط548.0078.29اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيمصطفى رحيم بريج هوير29402622411017105

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيمنتظر علي حرج صابر29412622411017111

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيموسى كاظم سلمان عويد29422622411017114

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية االحرار للبنيناحيائياحمد حبيب غافل عبد29432622411018002

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط619.0088.43اعدادية االحرار للبنيناحيائياحمد حسن جاسم حثاله29442622411018003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط556.0079.43اعدادية االحرار للبنيناحيائياحمد راضي ونان جساس29452622411018005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0068.57اعدادية االحرار للبنيناحيائياحمد صباح جاسم فرحان29462622411018007

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية االحرار للبنيناحيائياحمد صالل شمخي جمعه29472622411018008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14اعدادية االحرار للبنيناحيائياسعد مهدي خلف حسن29482622411018011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى512.0073.14اعدادية االحرار للبنيناحيائيباقر غالي كعيد عبد هللا29492622411018015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29اعدادية االحرار للبنيناحيائيحسن متعب مكطوف منصور29502622411018024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى386.0055.14اعدادية االحرار للبنيناحيائيحسين حسن والي محمد29512622411018026

كلية العلوم/جامعة واسط610.0087.14اعدادية االحرار للبنيناحيائيحسين علي عكاب حميد29522622411018028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط565.0080.71اعدادية االحرار للبنيناحيائيرضا جبار جاسم اليذ29532622411018041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط585.0083.57اعدادية االحرار للبنيناحيائيسجاد مهدي صالح عبيد29542622411018044

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00اعدادية االحرار للبنيناحيائيعباس محمد عبد هللا مهوس29552622411018052

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية656.0093.71اعدادية االحرار للبنيناحيائيعقيل عدنان عبيد كسار29562622411018057

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية االحرار للبنيناحيائيكرار عدنان مرعيد نعيمه29572622411018072

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية االحرار للبنيناحيائيكرار مطر ثجيل لفته29582622411018073

كلية الزراعة/جامعة واسط442.0063.14اعدادية االحرار للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد عكاب29592622411018077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية االحرار للبنيناحيائيمحمد حيدر مجيد حسب29602622411018078
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية االحرار للبنيناحيائيمرتضى موجد عناد داخل29612622411018084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى387.0055.29اعدادية االحرار للبنيناحيائيمشتاق حسن حسين خرج29622622411018086

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية482.0068.86اعدادية االحرار للبنيناحيائيمصطفى تركي عطيه ياسين29632622411018087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط553.0079.00اعدادية االحرار للبنيناحيائيمصطفى جبار جاسم اليذ29642622411018088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط582.0083.14اعدادية االحرار للبنيناحيائيمصطفى علي غانم علي29652622411018090

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00اعدادية االحرار للبنيناحيائيمنتظر ضياء كاظم محي29662622411018094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية االحرار للبنيناحيائيياسر ناصر كزار محمد29672622411018102

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية االحرار للبنيناحيائييحيى رعد سعدون محسن29682622411018103

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0061.57اعدادية االحرار للبنيناحيائييوسف عبد الرزاق عبد المحسن صكر29692622411018104

كلية الزراعة/جامعة واسط457.0065.29اعدادية المصطفى للبنيناحيائيابو الحسن سعد رحمه علي29702622411019002

كلية العلوم/جامعة واسط611.0087.29اعدادية المصطفى للبنيناحيائياحمد ميثم كرم هللا قاسم29712622411019005

كلية الزراعة/جامعة واسط477.0068.14اعدادية المصطفى للبنيناحيائيالحسن علي كاظم حسين29722622411019007

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيايمن ميثاق عاني محمد29732622411019010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط612.0087.43اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسن ساير فنجان راضي29742622411019013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسين جواد كاظم شمخي29752622411019019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسين عايد عوده حسون29762622411019024

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسين عمار ياسر كاظم29772622411019027

كلية العلوم/جامعة واسط592.0084.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحميد حسين لفتة مصلح29782622411019029

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0061.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحيدر عبد الرحمن زغير صخي29792622411019033

كلية العلوم/جامعة واسط628.0089.71اعدادية المصطفى للبنيناحيائيرسول حلو عبد هللا شايع29802622411019037

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء588.0084.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيطه حسين رحيم كيوش29812622411019048

كلية العلوم/جامعة واسط625.0089.29اعدادية المصطفى للبنيناحيائيطه محمد فاخر حسين29822622411019049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي ابراهيم مشكور محمد29832622411019054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0068.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي احمد هويش موسى29842622411019055

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي قاسم حسين كطيف29852622411019058

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي كريم يدام مريو29862622411019059

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي نعيم رزاق عذيب29872622411019061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0068.14اعدادية المصطفى للبنيناحيائيغيث احمد رشيد مزعل29882622411019065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط588.0084.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيكرار لفته فاضل حمود29892622411019068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497.0071.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمؤمل جبار شرهان محسن29902622411019069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط559.0079.86اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين كطيف29912622411019079

كلية العلوم/جامعة واسط592.0084.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمرتضى جبار حنش مكطوف29922622411019081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمقتدى ناصر عواد علي29932622411019091

كلية اللغات/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمهدي احمد حسن جادر29942622411019092

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل523.0074.71اعدادية المصطفى للبنيناحيائيناصر جبار عسكر دنبوس29952622411019094

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائينور الحسين حسن عويد حسن29962622411019095

كلية العلوم/جامعة واسط618.0088.29اعدادية المصطفى للبنيناحيائييحيى جليل علي عبد هللا29972622411019100

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية دجلة للبنيناحيائياحمد حازم بجاي عبد29982622411020001

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00اعدادية دجلة للبنيناحيائيحسنين جعفر ثجيل حسين29992622411020016

كلية العلوم/جامعة واسط642.0091.71اعدادية دجلة للبنيناحيائيحسنين صبحي راضي حسن30002622411020017
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0071.14اعدادية دجلة للبنيناحيائيحسين اركان علوان عاشور30012622411020019

كلية العلوم/جامعة واسط596.0085.14اعدادية دجلة للبنيناحيائيحسين عالوي جبار عبد الحسن30022622411020022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية دجلة للبنيناحيائيحيدر حسين مهدي كاظم30032622411020026

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية دجلة للبنيناحيائيحيدر صباح فرحان سعدون30042622411020027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43اعدادية دجلة للبنيناحيائيحيدر علي عامر محمود فيصل30052622411020028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486.0069.43اعدادية دجلة للبنيناحيائيحيدر هادي كامل زعيزع30062622411020030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية دجلة للبنيناحيائيخضر محمد خضر طالب30072622411020031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط586.0083.71اعدادية دجلة للبنيناحيائيزيد حسام صالح هديد30082622411020034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499.0071.29اعدادية دجلة للبنيناحيائيعباس ماجد هادي حسن30092622411020041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0077.43اعدادية دجلة للبنيناحيائيعبد هللا عالوي عاشور حسين30102622411020045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473.0067.57اعدادية دجلة للبنيناحيائيعبد هللا نوفل حسن علوان30112622411020046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط617.0088.14اعدادية دجلة للبنيناحيائيعلي رسام جياد كاظم30122622411020049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط525.0075.00اعدادية دجلة للبنيناحيائيعلي سالم اسكندر فجر30132622411020050

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية دجلة للبنيناحيائيعلي صباح فرحان سعدون30142622411020051

كلية العلوم/جامعة واسط626.0089.43اعدادية دجلة للبنيناحيائيعلي عدنان فرحان فهد30152622411020054

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية دجلة للبنيناحيائيعلي قاسم جوده انعيمه30162622411020055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86اعدادية دجلة للبنيناحيائيعيسى حسين عيسى عناد30172622411020061

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط488.0069.71اعدادية دجلة للبنيناحيائيمحمد باقر محمد حسن سعيد30182622411020070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل617.0088.14اعدادية دجلة للبنيناحيائيمحمد علي لطيف هنداز عنيد30192622411020078

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية دجلة للبنيناحيائيمحمد علي مصطفى رحيم زغير30202622411020079

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية دجلة للبنيناحيائيمقتدى فطير كامل زعيزع30212622411020095

كلية العلوم/جامعة واسط597.0085.29اعدادية دجلة للبنيناحيائيمنتظر عبد الكريم رمضان موسى30222622411020096

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية دجلة للبنيناحيائيمهيمن صالح مهدي صالح30232622411020098

كلية اآلداب/جامعة سامراء437.0062.43اعدادية بدرة للبنيناحيائياحمد شاكر محمد فريادرس30242622411021001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية بدرة للبنيناحيائياحمد عباس جعفر خلف30252622411021002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية بدرة للبنيناحيائيحيدر حسين علي طالك30262622411021006

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57اعدادية بدرة للبنيناحيائيعلي جميل طعين صالح30272622411021010

كلية العلوم/جامعة واسط606.0086.57اعدادية بدرة للبنيناحيائيعلي رضا فراس ناصر حسين30282622411021012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14اعدادية بدرة للبنيناحيائيمقتدى محمد عبد الجبار محمد30292622411021018

كلية الزراعة/جامعة واسط454.0064.86اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائياحمد حسن حمد هللا علي30302622411022003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط545.0077.86اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائياحمد ناجح لفته عذاب30312622411022011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط553.0079.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائياحمد نعمه حمود فرج30322622411022012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط552.0078.86اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيجاسم محمد صبيح حالوب30332622411022020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0077.57اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيجعفر ثامر سعدون كريم30342622411022021

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيجعفر صادق عبد الحسن عبد30352622411022024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيجعفر فاضل كاظم درنوح30362622411022026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0077.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحارث سعود عكار عبيد30372622411022028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط517.0073.86اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحسن شاكر عتيق حمد هللا30382622411022031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0067.29اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحسن فالح ناصر منصور30392622411022033

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحسين حميد عبيد يبير30402622411022037
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحسين سليم حسب محيبس30412622411022041

كلية العلوم/جامعة واسط592.0084.57اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحسين عيدان عبد جاسم30422622411022047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحيدر حمد هللا فزاع ودع30432622411022053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية565.0080.71اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيرائد عوده شريف سنوح30442622411022056

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيسجاد غني عجيل مدب30452622411022066

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيصادق كاظم سلمان داود30462622411022070

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيطارق حسين دويج عويد30472622411022072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط592.0084.57اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعباس حميد رميح يحيى30482622411022075

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط519.0074.14اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعباس فاضل طعمه علي30492622411022080

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعبد العباس محسن عواد عزيز30502622411022083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507.0072.43اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد الوحيد حسون30512622411022084

كلية العلوم/جامعة واسط617.0088.14اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعبد هللا ليث عبد هللا محمد30522622411022088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط579.0082.71اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعبد هللا منذر عبد هالل30532622411022090

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعقيل جواد جساس خلف30542622411022091

كلية العلوم/جامعة واسط597.0085.29اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي اسامه عبد االمير جاسم30552622411022095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي جبر مطشر شهيب30562622411022096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي حاجم نعيمه منصور30572622411022099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي حسن نجم عبد هللا30582622411022101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط575.0082.14اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي حمود حليحل منشد30592622411022103

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي سالم عبد جبار30602622411022106

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط550.0078.57اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي عبد الهادي سلمان موسى30612622411022112

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي قاسم محمد صياح30622622411022114

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي كريم جاسم محمد30632622411022116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0067.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي ماجد جبري سعدون30642622411022118

كلية الزراعة/جامعة واسط425.0060.71اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعمار ربيع حسين لفته30652622411022123

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعمار صادق ياسر جبر30662622411022124

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء611.0087.29اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيكرار عمار علي عذاب30672622411022128

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمؤمل قاسم بدر عبل30682622411022134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0079.29اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمؤمل هاشم علوش مطشر30692622411022137

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحسن زعيبل كشيش يريد30702622411022141

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحمد اسماعيل علي عذاب30712622411022144

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى632.0090.29اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحمد سالم قاسم فالح30722622411022155

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحمد شاكر محي عبد 30732622411022156

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحمد شنان عبد الساده حنش30742622411022158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحمد صباح سالم حسون30752622411022159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0069.86اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمصطفى فاضل يبار حسين30762622411022176

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن بدير30772622411022177

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمقتدى مهاوش غازي خليف30782622411022183

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء481.0068.71اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمنتظر كريم شخير حسين30792622411022190

كلية العلوم/جامعة واسط607.0086.71اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمنتظر محمد شريف سنوح30802622411022191

188 من 77صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 واسط

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمهدي عكار جاسم مطرود30812622411022195

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية620.0088.57اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيموسى رشيد حميد مشحن30822622411022197

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0082.57اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائينور الحسين حسين عبد الزهره محمود30832622411022202

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية631.0090.14اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيهاشم محمد حسن عساف30842622411022204

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى565.0080.71اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيوسام جعفر شخير حسين30852622411022207

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيابراهيم نهاد منعثر سلطان30862622411023003

كلية العلوم/جامعة واسط622.0088.86اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائياحمد حسن ماضي جابر30872622411023004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائياحمد نعيم صادق عبد30882622411023007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيجاسم محمد عبد علي محيسن30892622411023010

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء577.0082.43اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيجعفر خيري خابط جوده30902622411023012

كلية التربية/جامعة سامراء505.0072.14اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيجعفر عيسى صالح مهدي30912622411023014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيجعفر نوري صبر بشارة30922622411023015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0077.00اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيحسام فالح علي طوير30932622411023018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط590.0084.29اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيحسن مرجان حسين مخيف30942622411023022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء586.0083.71اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيحسن ناصر حسين محمد30952622411023023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيحسين جبار حسن عكاب30962622411023025

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل562.0080.29اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيحسين لطيف خيون خطار30972622411023030

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيحيدر عماد محمد جنين30982622411023039

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيسجاد حامد عبد العباس يوسف30992622411023048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0068.29اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيسجاد رحيم ياسر عكار31002622411023049

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0061.86اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيسجاد محسن كرم زغير31012622411023052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيسجاد محمد عبد علي حسان31022622411023053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط537.0076.71اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيسالم رحيم هادي رداعه31032622411023055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0068.14اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيسيف مريح كريم مضخور31042622411023058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0064.86اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيعامر عائد عطشان مشلوخ31052622411023060

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء526.0075.14اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيعباس عادل كريم رشيد31062622411023062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيعباس فضيل رهيف حسين31072622411023065

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية542.0077.43اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيعباس قاسم رشيد راضي31082622411023066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500.0071.43اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيعبد هللا حميد قاسم محمد31092622411023073

كلية العلوم/جامعة واسط618.0088.29اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيعلي صدام حمود تامول31102622411023079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط620.0088.57اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيعلي فيصل كاظم كريم31112622411023081

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيعلي ياسر عبد علي حمود31122622411023086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيفاضل كاظم صويح مطر31132622411023090

كلية الزراعة/جامعة واسط447.0063.86اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيماجد داخل محسن خشان31142622411023098

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيمحمد جبر فرحان شليح31152622411023105

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0097.86اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيمحمد حسن هادي رحمه كاظم31162622411023106

كلية الزراعة/جامعة واسط434.0062.00اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيمحمد مطر ساجت عبد هللا31172622411023112

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيمرتضى حسين جواد كاظم31182622411023113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0077.43اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيمرتضى عادل ازغير عبود31192622411023115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر501.0071.57اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيمصطفى دهش مطير صراخ31202622411023120
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كلية العلوم/جامعة واسط624.0089.14اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيمقتدى سالم سبتي تامول31212622411023122

كلية العلوم/جامعة واسط634.0090.57اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيمنير دايخ حميد بدر31222622411023130

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيباقر عايد ضمد سلمان31232622411024002

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيحسين حسن عامر حمود31242622411024005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيزين العابدين كاظم كريم كنو31252622411024009

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيعباس محسن غركان لفتة31262622411024013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط494.0070.57 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيعبد هللا ستار جبار حسين31272622411024015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط496.0070.86 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيعلي سعد عالوي عبد31282622411024020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0068.14 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيعلي عدي هادي عبد علي31292622411024021

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيفضل هللا اسماعيل خليل عبد العزيز31302622411024022

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد580.0082.86 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيمحمد باقر علي عبيد مذري31312622411024024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيمحمد كريم مديح سهيل31322622411024027

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية529.0075.57 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيمحمد محيسن عليوي هالل31332622411024029

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية525.0075.00 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيموسى راضي كامل مجيد31342622411024032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0073.14اعدادية طه االمين للبنيناحيائيجعفر جبار كركش عاصي31352622411026003

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار445.0063.57اعدادية طه االمين للبنيناحيائيجالل علي ابرهيم عبد31362622411026004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية طه االمين للبنيناحيائيحسين احمد منصور عظم31372622411026009

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية625.0089.29اعدادية طه االمين للبنيناحيائيحسين راضي محمد هادي31382622411026010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط543.0077.57اعدادية طه االمين للبنيناحيائيحسين عامر عيسى جعفر31392622411026012

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية طه االمين للبنيناحيائيحسين عباس سرهيد مريع31402622411026014

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى610.0087.14اعدادية طه االمين للبنيناحيائيحمزه محمود علوان هالل31412622411026019

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل515.0073.57اعدادية طه االمين للبنيناحيائيحيدر حمزه سالمه هجيج31422622411026020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية طه االمين للبنيناحيائيرسول صالح مهدي عبد الحسن31432622411026024

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية طه االمين للبنيناحيائيسجاد ثعبان مرزه سعلو31442622411026027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية طه االمين للبنيناحيائيسجاد حسون احمد مرعيد31452622411026029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية طه االمين للبنيناحيائيسجاد حسين عبد الهادي حسن31462622411026030

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية طه االمين للبنيناحيائيسجاد مشتاق محمد جاسم31472622411026034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر455.0065.00اعدادية طه االمين للبنيناحيائيصادق لطيف محسن خليل31482622411026039

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعباس قاسم زعال عظم31492622411026042

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعبد الهادي كاظم عبد الهادي حسن31502622411026047

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعلي حسين حسون عبد الحسن31512622411026051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعلي صالح رسن هذال31522622411026054

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعلي صفاء عبيد مطير31532622411026056

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعلي عبد الكريم فليح حسن31542622411026057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعلي عزيز خزام محمد31552622411026058

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط487.0069.57اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعلي عويد كميل عدوي31562622411026059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعلي فاضل حريز فندي31572622411026060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعلي محمود منصور عظم31582622411026062

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0074.14اعدادية طه االمين للبنيناحيائيكمال منصور ريس سيد31592622411026070

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0073.86اعدادية طه االمين للبنيناحيائيمحمد باقر نوري سلمان بدر31602622411026072

188 من 79صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 واسط

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية طه االمين للبنيناحيائيمحمد جعفر عبد الحميد ظاهر31612622411026075

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية طه االمين للبنيناحيائيمحمد سعد محمد مجباس31622622411026079

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية طه االمين للبنيناحيائيمحمد شاكر عبد هللا مسربت31632622411026081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية طه االمين للبنيناحيائيمحمد علوان كاظم كايم31642622411026085

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية طه االمين للبنيناحيائيمقتدى صباح علكم زروك31652622411026091

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائياحمد جبار مهاوش شمخي31662622411027005

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط460.0065.71اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائياحمد ماجد شالل كزار31672622411027013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط572.0081.71اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيايمن طه فيصل مجيد31682622411027026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط537.0076.71اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيبارق محمد مطرود حسن31692622411027027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسن احمد ياسر نعيس31702622411027036

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسن ثامر حسن علي31712622411027037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين باسم عبيد مايود31722622411027045

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط507.0072.43اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين حميد وناس تمر31732622411027048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط595.0085.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين ساهي عبد زيد حسان31742622411027050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين عبد الكريم جبار كواك31752622411027052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط555.0079.29اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين عالوي كاظم دليمي31762622411027054

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين علي رشيد سعدون31772622411027055

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين محمود جليب سعيد31782622411027057

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحيدر زهير عبيد عاصي31792622411027059

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط498.0071.14اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحيدر محمود شمخي عيدان31802622411027062

كلية العلوم/جامعة واسط594.0084.86اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيذو الفقار جمال لفته عبيد31812622411027064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط569.0081.29اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيزين العابدين حسين جاسم حسن31822622411027067

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيسجاد سعد حسن علي31832622411027069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعباس حيدر حمزه رزوقي31842622411027077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط569.0081.29اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعباس شناوه وهيل شالل31852622411027079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعباس فاضل حسن عباس31862622411027082

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعباس كريم ابراهيم ردام31872622411027084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء448.0064.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعباس محمد عبد حسن31882622411027085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى477.0068.14اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعبد الجبار عبد الكريم جبار كواك31892622411027086

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعز الدين رائد رحيم راضي31902622411027095

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعقيل كاظم حسن علي31912622411027097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي ثائر كريم احمد31922622411027099

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل511.0073.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي حسن رباط مطرود31932622411027102

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم506.0072.29اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي خالد صاحب كطوف31942622411027106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط577.0082.43اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي خضر تركي عسكر31952622411027107

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي رحمن سمج ابراهيم31962622411027108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط526.0075.14اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي سامي خنجر حسن31972622411027110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0067.29اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي ضياء سلمان ردام31982622411027111

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي عدنان ستار طه31992622411027115

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.00100.86اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي عدنان سلطان عباس32002622411027116
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط543.0077.57اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي عزيز خلف حسون32012622411027117

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط528.0075.43اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي مرتضى جبار خزعل32022622411027120

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء561.0080.14اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي منتظر صبيح عبد32032622411027121

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعمار بشار اعطيه حسين32042622411027124

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط598.0085.43اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعمران خالد عمران حسين32052622411027125

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيغسان عبد االمير عبيد فرحان32062622411027126

كلية العلوم/جامعة واسط608.0086.86اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيفاضل عباس جبر منفي32072622411027127

كلية العلوم/جامعة واسط618.0088.29اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيقاسم كريم علي خضير32082622411027129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0066.43اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمحمد الباقر احمد محسن اعريف32092622411027142

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمحمد باقر احمد ياسر نعيس32102622411027144

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمحمد باقر ادم صباح عيالن32112622411027145

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0094.86اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمحمد حسن علي خضير32122622411027148

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمحمد حميد حسين تعبان32132622411027152

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمحمد رضا سلمان داود32142622411027154

كلية العلوم/جامعة واسط638.0091.14اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمحمد رضا مجيد عبد عيد32152622411027156

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.0094.14اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمحمد مرتضى رشاد يوسف32162622411027167

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمحمد مصطفى كامل عوده32172622411027168

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمصطفى عمار ياسر نعيس32182622411027180

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمقتدى احمد مهدي حطاب32192622411027185

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز638.0091.14اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمنتظر ماجد فارس كاطع32202622411027190

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمهدي مهند مجيب مهدي32212622411027194

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيهادي سعد هادي حمزه32222622411027197

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيياسر عمار ياسر نعيس32232622411027199

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية الحسين للبنيناحيائيابو الحسن علي عبد العالي رهيف32242622411028002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الحسين للبنيناحيائيامير خالد محسن حميدي32252622411028010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0067.43اعدادية الحسين للبنيناحيائيجمال ناصر حسين عبد الرضا32262622411028018

كلية العلوم/جامعة كربالء620.0088.57اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسون احمد عبد الرضا عبد الحسن32272622411028029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط552.0078.86اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسين رائد طعمه جاسم32282622411028032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسين علي حسين داود32292622411028036

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسين ناصر عبد حمد32302622411028040

كلية العلوم/جامعة واسط597.0085.29اعدادية الحسين للبنيناحيائيحمد هللا سالم هادي نوار32312622411028041

كلية العلوم/جامعة واسط639.0091.29اعدادية الحسين للبنيناحيائيحيدر عبد االمير كريم علي32322622411028046

كلية القانون/جامعة واسط583.0083.29اعدادية الحسين للبنيناحيائيذو الفقار راسم ديوان عايد32332622411028048

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00اعدادية الحسين للبنيناحيائيذو الفقار كاصد هاشم حبيب32342622411028049

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية الحسين للبنيناحيائيرضا شاكر حسين عبد الرضا32352622411028051

كلية العلوم/جامعة واسط622.0088.86اعدادية الحسين للبنيناحيائيسجاد جبار حسون جاسم32362622411028057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0065.71اعدادية الحسين للبنيناحيائيسجاد سالم داخل زامل32372622411028059

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0062.14اعدادية الحسين للبنيناحيائيسجاد عدنان عجيل راهي32382622411028060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0067.14اعدادية الحسين للبنيناحيائيسجاد مهدي جميل جحيش32392622411028063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507.0072.43اعدادية الحسين للبنيناحيائيسيف الدين رسول غانم رضا32402622411028065
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الحسين للبنيناحيائيعباس حاكم محمد جابر32412622411028067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط563.0080.43اعدادية الحسين للبنيناحيائيعباس نجم عبد ماهر32422622411028071

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي احمد حميد ابو حسن32432622411028079

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي حسن عاكول عوفي32442622411028083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0069.86اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي ستار كاظم عليوي32452622411028092

كلية الزراعة/جامعة واسط449.0064.14اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي صالح مهدي خضير32462622411028093

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي طارق بدر خطار32472622411028094

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي عماد فيصل وادي32482622411028097

كلية الزراعة/جامعة واسط454.0064.86اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي عويد عكار جبر32492622411028099

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي محمد جاسم شري32502622411028102

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي مهدي رسن سعيد32512622411028103

كلية اآلداب/جامعة واسط569.0081.29اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي ناجي افطيس جالب32522622411028104

كلية العلوم/جامعة واسط608.0086.86اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي نوري وداعه نيسان32532622411028105

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية الحسين للبنيناحيائيعمار احمد عبد الرضا عبد الحسن32542622411028107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر511.0073.00اعدادية الحسين للبنيناحيائيغيث حامد عبد هللا حسين32552622411028109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508.0072.57اعدادية الحسين للبنيناحيائيكرار ثائر خضير جاسم32562622411028112

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الحسين للبنيناحيائيكرار حيدر فرحان جابر32572622411028115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء566.0080.86اعدادية الحسين للبنيناحيائيكرار قاسم فرج مطلك32582622411028118

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية الحسين للبنيناحيائيمجتبى حسن فليح عبد علي32592622411028122

كلية العلوم/جامعة بابل588.0084.00اعدادية الحسين للبنيناحيائيمحمد الصدر صاحب حسين حميد32602622411028125

كلية القانون/جامعة واسط566.0080.86اعدادية الحسين للبنيناحيائيمحمد عباس عبد معيدي32612622411028131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الحسين للبنيناحيائيمحمد علي كامل زرار32622622411028133

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الحسين للبنيناحيائيمحمد علي ياسر حمد32632622411028135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0077.00اعدادية الحسين للبنيناحيائيمحمد فاضل جداح جاسم32642622411028137

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية الحسين للبنيناحيائيمرتضى حميد والي جبار32652622411028141

كلية العلوم/جامعة واسط618.0088.29اعدادية الحسين للبنيناحيائيمرتضى سالم هادي نوار32662622411028143

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00اعدادية الحسين للبنيناحيائيمسلم فليح حسن عوده32672622411028147

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43اعدادية الحسين للبنيناحيائيمصطفى حامد عماره عنصول32682622411028148

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0073.57اعدادية الحسين للبنيناحيائيمصطفى قاسم هاشم حداد32692622411028151

كلية االعالم/الجامعة العراقية527.0075.29اعدادية الحسين للبنيناحيائيمفيد احمد صادق مطشر32702622411028154

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية الحسين للبنيناحيائيمقتدى سعد رمضان جبار32712622411028155

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0061.86اعدادية الحسين للبنيناحيائيمنتظر ثائر هاشم غشام32722622411028161

كلية العلوم/جامعة واسط610.0087.14اعدادية الحسين للبنيناحيائيمنتظر حسن كاظم عبد32732622411028162

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط498.0071.14اعدادية الحسين للبنيناحيائيمنتظر غانم حسين ضايف32742622411028167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0075.71اعدادية الحسين للبنيناحيائيمنتظر كريم جمعه جحيل32752622411028168

كلية اآلداب/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية الحسين للبنيناحيائييوسف عباس جبار طرفه32762622411028175

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية االمام الباقراحيائيايوب حاكم صالح دويج32772622411029003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية االمام الباقراحيائيمرتضى حيدر محمد عبيد32782622411029016

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد576.0082.29الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية االمام الباقراحيائيمنتظر علي عبد هللا حسن32792622411029019

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت635.0090.71الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية االمام الباقراحيائيمنتظر وائل عبد المنعم نايف32802622411029020
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت525.0075.00ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائياحمد نجم عبد طعمه32812622411031005

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيباقر جبار حنكال سهيل32822622411031009

كلية العلوم/جامعة ديالى645.0092.14ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيباقر حرب كريم مطر32832622411031010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيجعفر ثامر حمود سعيد32842622411031012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط549.0078.43ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيحامد عوض مطشر صالح32852622411031013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيحسن جاسم حسين موسى32862622411031014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0070.71ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيحسين علي دهله ماشي32872622411031015

كلية التمريض/جامعة كربالء678.0096.86ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيحيدر كاظم لفته رباط32882622411031022

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية542.0077.43ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيحيدر كريم عاشور محيسن32892622411031023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط578.0082.57ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيزين العابدين علي مشكور هادي32902622411031026

كلية التربية/جامعة الكوفة632.0090.29ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيسجاد ناجح حسين نصيف32912622411031028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيصادق ثامر حمود سعيد32922622411031029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط556.0079.43ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيضرغام حسن عوض لطيف32932622411031030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيعلي ماجد كاظم غافل32942622411031042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0077.71ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيعلي نعيم بدوي سلطان32952622411031043

كلية العلوم/جامعة القادسية584.0083.43ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيكريم حسن كريم داير32962622411031045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيمحمد كريم عبيد راشد32972622411031048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط521.0074.43ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيمرتضى ماهر كشاش راشد32982622411031054

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيمصطفى ثجيل زيد محمد32992622411031057

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية556.0079.43ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيمنتظر مجيد حميد سطيح33002622411031062

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيمنتظر نعيم ساجت كاطع33012622411031063

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيياسر عمار داود كاطع33022622411031067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى389.0055.57اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائياحسان فالح عبيد نجدي33032622411032002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط630.0090.00اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيباقر حسين صبر علي33042622411032008

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط444.0063.43اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيتاج الدين خالد زغير عيالن33052622411032010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0067.29اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيحيدر حسن علي كاظم33062622411032022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيعباس جاسم علي كاظم33072622411032031

كلية العلوم/جامعة واسط610.0087.14اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيعلي جمال هليل فرج33082622411032041

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيفالح حسن علي عامر33092622411032048

كلية العلوم/جامعة واسط592.0084.57اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيمحمد شالل مالح حسن33102622411032054

كلية العلوم/جامعة واسط611.0087.29اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيمحمد عبد صباح مقضي33112622411032057

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط498.0071.14اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيمحمد عالوي حسين مجلي33122622411032058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيمحمد فالح عباس موسى33132622411032060

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيمرتضى ثائر هليل فرج33142622411032063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائينجم الدين خالد زغير عيالن33152622411032073

كلية الزراعة/جامعة واسط434.0062.00اعدادية الميمون للبنيناحيائياحمد سمير صالح كاظم33162622411033002

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط527.0075.29اعدادية الميمون للبنيناحيائيامير مالك عنجور عالوي33172622411033008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية الميمون للبنيناحيائيباقر صادق حسوني علي33182622411033010

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط454.0064.86اعدادية الميمون للبنيناحيائيباقر عادل جابر محمد33192622411033012

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم540.0077.14اعدادية الميمون للبنيناحيائيجاسم محمد جاسم هاشم33202622411033015
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسن حافظ جبار مهاوي33212622411033019

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسنين عدنان جفات معيوف33222622411033022

كلية الزراعة/جامعة واسط438.0062.57اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسنين علي محمد راضي33232622411033024

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط495.0070.71اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسين اعوين لهمود هجرس33242622411033029

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسين علي هادي عبد33252622411033040

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية الميمون للبنيناحيائيحيدر احمد كريم عبيد33262622411033042

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية535.0076.43اعدادية الميمون للبنيناحيائيسيف حامد خضير شجر33272622411033054

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط502.0071.71اعدادية الميمون للبنيناحيائيعباس مهدي ابراهيم جوي33282622411033069

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الميمون للبنيناحيائيعبد هللا سلمان جميل ذياب33292622411033072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط517.0073.86اعدادية الميمون للبنيناحيائيعبد الناصر شمران عجيل عبد33302622411033075

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية492.0070.29اعدادية الميمون للبنيناحيائيعالء مهدي درباس مالح33312622411033076

كلية العلوم/جامعة واسط608.0086.86اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي ابو الحسن محمد عبد الرضا يوسف33322622411033077

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط599.0085.57اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي اكريم وسمي مايد33332622411033078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي عبد هللا مشول موزان33342622411033090

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي عدي علي حسين33352622411033091

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط508.0072.57اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي مهدي كيطان ذويه33362622411033099

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى389.0055.57اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي ناصر حسوني فزع33372622411033100

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي نجم عبد هللا ياسين33382622411033101

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29اعدادية الميمون للبنيناحيائيكرار محمد عبد الرضا جاسم33392622411033112

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد المهدي ناصر عبد الحسين كامل33402622411033121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0066.14اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد ناصر33412622411033125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0066.57اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد جاسم هاشم جاسم33422622411033126

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد حسين علي شاهين33432622411033128

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد رياض جليل فرحان33442622411033130

كلية العلوم/جامعة واسط601.0085.86اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد سجاد محسن توفيق33452622411033131

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط643.0091.86اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد صباح جبار عباس33462622411033136

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى378.0054.00اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين حوشان فياض33472622411033138

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط542.0077.43اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد علي لطيف شبرم سلطان33482622411033140

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد علي هادي عبد33492622411033142

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط551.0078.71اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد عيدان لهمود هجرس33502622411033143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476.0068.00اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد غاوي عبد الكريم حزام33512622411033144

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد نبيل محمد حسين33522622411033149

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية الميمون للبنيناحيائيمرتضى كريم ابراهيم جاسم33532622411033162

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الميمون للبنيناحيائيمرتضى كنعان فليح حسن33542622411033163

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الميمون للبنيناحيائيمرتضى محمد كنح سعيد33552622411033164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية الميمون للبنيناحيائيمصطفى كامل دشر حسين33562622411033168

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0061.71اعدادية الميمون للبنيناحيائيمنتظر صباح هادي محيسن33572622411033171

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط548.0078.29اعدادية الميمون للبنيناحيائيمنتظر مثنى محسن طعيمه33582622411033175

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط517.0073.86اعدادية الميمون للبنيناحيائييحيى فالح علي ناصر33592622411033184

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0070.43ثانوية الدبوني للبنيناحيائيحسام دعدوش دهام محمد33602622411034005

188 من 84صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 واسط

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية الدبوني للبنيناحيائيحسين جابر فزع عبد33612622411034006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00ثانوية الدبوني للبنيناحيائيحسين مهدي صالح جوده33622622411034013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية الدبوني للبنيناحيائيمحمد حسن هادي موزان33632622411034028

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة499.0071.29ثانوية الدبوني للبنيناحيائيمحمد عدنان حسين سفيح33642622411034029

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0061.86ثانوية الدبوني للبنيناحيائينعيم حميد عواد شطب33652622411034037

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29ثانوية الدبوني للبنيناحيائينور الدين خالد كطوف علوان33662622411034038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0065.71ثانوية الدبوني للبنيناحيائيهادي احمد ياسين مهدي33672622411034039

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية جصان للبنيناحيائياحمد حسن سبتي عبيد33682622411036002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية جصان للبنيناحيائيحسين عدنان شاهين كعيد33692622411036003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط598.0085.43اعدادية جصان للبنيناحيائيسجاد حسن فثالي مرزه33702622411036008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية جصان للبنيناحيائيقاسم ستار فريح حسوني33712622411036012

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71اعدادية جصان للبنيناحيائيكرار ناجي مجبل نهايه33722622411036013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية جصان للبنيناحيائيمحمد حسين شبيب سلطان33732622411036014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0076.57اعدادية جصان للبنيناحيائيمحمد رضا مهند جهاد عبيد33742622411036015

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية جصان للبنيناحيائيمصطفى صالح عبد برده33752622411036018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط566.0080.86اعدادية جصان للبنيناحيائيمنتظر علي حافظ حسين33762622411036020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية الكسائي للبنيناحيائيابو بكر صباح جبار فزع33772622411037001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية الكسائي للبنيناحيائياحمد حسن عبيد مانع33782622411037003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر503.0071.86اعدادية الكسائي للبنيناحيائيباسم علي حامد جسام33792622411037008

كلية العلوم/جامعة واسط610.0087.14اعدادية الكسائي للبنيناحيائيحامد علي حامد جسام33802622411037011

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية الكسائي للبنيناحيائيصالح محمد جودة فلي33812622411037021

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية الكسائي للبنيناحيائيعباس ضاوي جاسم فليح33822622411037024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الكسائي للبنيناحيائيعلي صالح عواد كريدي33832622411037034

كلية الزراعة/جامعة واسط424.0060.57اعدادية الكسائي للبنيناحيائيعيسى اركان فليح مضحي33842622411037037

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط501.0071.57اعدادية الكسائي للبنيناحيائيقاسم عبد الواحد مطلك فارس33852622411037038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيابو الحسن علي حسين شدحه33862622411038002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية شرف الدين للبنيناحيائياحمد محمود فرحان زيارة33872622411038008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيجاسم يحيى جاسم صلبوخ33882622411038017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيجعفر جاسم محمد بالسم33892622411038018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحسين حامد عبد الصمد غضبان33902622411038021

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم619.0088.43اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحسن حمزة عبد الصمد غضبان33912622411038022

كلية الزراعة/جامعة واسط429.0061.29اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحسن رضا فياض عبد الحسن33922622411038023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحسن محمد ذرب ابراهيم33932622411038027

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل572.0081.71اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحسن هادي عليوي زغير33942622411038029

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحسين عالء دعفوس هليل33952622411038034

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحمزة محمد غيالن حنون33962622411038039

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية451.0064.43اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحمزة هادي مهدي علي33972622411038040

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحيدر يونس غضيب حسن33982622411038042

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيذو الفقار غسان جليل ابراهيم33992622411038043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيسجاد جميل عويد جاسم34002622411038046
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كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيسجاد منعم حسيب فاضل34012622411038048

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء559.0079.86اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيسراج هاشم عبد حسين34022622411038049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعباس زهير جبار ستار34032622411038056

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل457.0065.29اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعبد هللا اجمل خلف كاظم34042622411038058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعبد هللا حسين حاتم سلطان34052622411038059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعبد هللا سعد درويش حقي34062622411038062

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0062.86اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعلي اياد عبد الكاظم سلمان34072622411038064

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعلي حسين دايخ دعيج34082622411038066

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعلي عمار وقفي اسماعيل34092622411038075

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعلي ناجي عبد هللا شالهي34102622411038079

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيقتيبه اجمل خلف كاظم34112622411038082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيكرار حسين حسن حمادي34122622411038083

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيكرار حيدر عبد فاضل34132622411038084

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية467.0066.71اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيليث حسن عبد اسماعيل34142622411038088

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمحمد المهدي مؤيد مهدي صالح34152622411038091

كلية الزراعة/جامعة واسط420.0060.00اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمحمد باقر باسم حمد طالل34162622411038092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمحمد علي طرفة مريح34172622411038096

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمحمد منذر هادي دهام34182622411038099

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة435.0062.14اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمرتضى رعد مطلك فارس34192622411038100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمرتضى صباح وحيد جاعد34202622411038102

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى587.0083.86اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمسلم هادي كحيوش تومان34212622411038105

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمصطفى غيث فالح حسن34222622411038109

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمصطفى مسلم عبيد مسلم34232622411038110

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0061.86اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمنتظر جبار عبد هللا شهاب34242622411038114

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمنتظر حسن عبيد سلمان34252622411038115

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية شرف الدين للبنيناحيائينور الدين ضياء جميل احمد34262622411038118

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية شرف الدين للبنيناحيائياحمد سعد محسن عريبي34272622411038124

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.4497.35ثاتوية المتميزيناحيائيابو الفضل عباس صحن بديوي34282622411040001

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.20100.74ثاتوية المتميزيناحيائياحمد حامد داوي كاظم34292622411040002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى503.8071.97ثاتوية المتميزيناحيائياحمد حيدر طالب كيطان34302622411040004

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.5297.22ثاتوية المتميزيناحيائياحمد سالم عبد المهدي سلطان34312622411040005

كلية الطب/جامعة واسط709.52101.36ثاتوية المتميزيناحيائياحمد كاظم فيصل مهذول34322622411040006

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.2898.75ثاتوية المتميزيناحيائياحمد منعم كامل حسين34332622411040007

كلية الطب/جامعة واسط698.8899.84ثاتوية المتميزيناحيائيجالل عماد جليل محمد34342622411040009

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.92100.70ثاتوية المتميزيناحيائيحسين حيدر كاظم محمد34352622411040011

كلية الطب/جامعة واسط699.7699.97ثاتوية المتميزيناحيائيحسين عالء محمد حسين34362622411040012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.9685.14ثاتوية المتميزيناحيائيرضوان وصفي سهيل حسين34372622411040016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية663.8094.83ثاتوية المتميزيناحيائيزكريا حسين محمود جاني34382622411040017

كلية الطب/جامعة واسط711.00101.57ثاتوية المتميزيناحيائيضرغام عالوي خلف سمسم34392622411040018

كلية الطب/جامعة واسط698.6899.81ثاتوية المتميزيناحيائيعباس سلمان يوده طينه34402622411040019
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كلية الطب/جامعة واسط699.7699.97ثاتوية المتميزيناحيائيعبد هللا حسين ولي صفر34412622411040021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط566.8480.98ثاتوية المتميزيناحيائيعبد هللا محمد نوري كيفان34422622411040022

كلية الطب/جامعة بغداد707.52101.07ثاتوية المتميزيناحيائيعبد هللا مهند حميد جليب34432622411040023

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار677.3696.77ثاتوية المتميزيناحيائيعبد هللا ناصر عبد الحسين زبين34442622411040024

كلية الطب/جامعة بغداد706.92100.99ثاتوية المتميزيناحيائيعلي احمد علي عزيز34452622411040025

كلية الطب/جامعة ذي قار697.8499.69ثاتوية المتميزيناحيائيعلي اسامه حسين سهيل34462622411040026

كلية اللغات/جامعة بغداد667.5295.36ثاتوية المتميزيناحيائيعلي جواد عبد الكاظم عبد34472622411040027

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.2098.74ثاتوية المتميزيناحيائيعلي فراس نوري فارس34482622411040028

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.6098.94ثاتوية المتميزيناحيائيعلي محسن حميد جريمد34492622411040029

كلية الطب/جامعة واسط713.00101.86ثاتوية المتميزيناحيائيعلي نصير كاظم جواد34502622411040031

كلية الطب/جامعة واسط714.00102.00ثاتوية المتميزيناحيائيكرار حيدر خليل خير هللا34512622411040032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.9298.13ثاتوية المتميزيناحيائيمبشر منير بشير سلمان34522622411040033

كلية الطب/جامعة بغداد713.84101.98ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد االمين بدر غزال شميخي34532622411040034

كلية الطب/جامعة سومر696.4499.49ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد تقي علي فليح غافل34542622411040035

كلية الطب/جامعة واسط713.84101.98ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد صباح فاضل عبود34552622411040037

كلية الطب/جامعة واسط706.84100.98ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد قاسم فليح حسن34562622411040039

كلية الطب/جامعة سومر696.7699.54ثاتوية المتميزيناحيائيمرتجى حسام جبار عبد34572622411040040

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.4498.63ثاتوية المتميزيناحيائيمرتضى قاسم رحم عباس34582622411040041

كلية الطب/جامعة واسط701.36100.19ثاتوية المتميزيناحيائيمصطفى حيدر جميل عباس34592622411040042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط552.1678.88ثاتوية المتميزيناحيائيمنتظر محمد عبد الرضا عداي34602622411040043

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية689.6098.51ثاتوية المتميزيناحيائيموسى نجاح شدهان موسى34612622411040044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.9696.28ثاتوية المتميزيناحيائييوسف عمار وهاب علي34622622411040046

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار435.0062.14اعدادية القطيف للبنيناحيائيحسين علي عبد عبود34632622411041014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية القطيف للبنيناحيائيحكيم احمد عبد الحسين عبد34642622411041017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية القطيف للبنيناحيائيحيدر علي جاسم كوكز34652622411041019

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57اعدادية القطيف للبنيناحيائيصالح عمار عليوي ناصر34662622411041027

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء613.0087.57اعدادية القطيف للبنيناحيائيعباس كاظم احمد عيدان34672622411041029

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية القطيف للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد زاجي34682622411041033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية القطيف للبنيناحيائيعلي حاتم حسين جوده34692622411041036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية القطيف للبنيناحيائيكرار احسان علي هاشم34702622411041042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية القطيف للبنيناحيائيكرار علي عبيد لفته34712622411041045

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية القطيف للبنيناحيائيكوثر محمد حسين جواد34722622411041046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية القطيف للبنيناحيائيمحمد احمد موسى عبد الحسين34732622411041049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية القطيف للبنيناحيائيمحمد باقر عقيل عبد كسار34742622411041051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية القطيف للبنيناحيائيمحمد صادق مهدي ناجي مظلوم34752622411041052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية القطيف للبنيناحيائيمحمد ناطق حميد منسي34762622411041054

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية القطيف للبنيناحيائيمرتضى عبد العالي عبيد حميدي34772622411041056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية القطيف للبنيناحيائيمرتضى غازي راجح شالكه34782622411041057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0064.71اعدادية القطيف للبنيناحيائيهادي حيدر خضير عيسى34792622411041061

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية كصيبة للبنيناحيائياياد عامر خوين حميدي34802622411042003
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية كصيبة للبنيناحيائيبهاء حسن مظلوم حسين34812622411042006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية كصيبة للبنيناحيائيحسن فالح عبيد حياوي34822622411042011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0066.00اعدادية كصيبة للبنيناحيائيحيدر جواد كاظم خلف34832622411042012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية كصيبة للبنيناحيائيسجاد ستار رزاق عبود34842622411042014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار466.0066.57اعدادية كصيبة للبنيناحيائيعباس صالح كربول فزع34852622411042018

كلية الزراعة/جامعة واسط443.0063.29اعدادية كصيبة للبنيناحيائيعبد هللا حسين عواد كمر34862622411042021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية كصيبة للبنيناحيائيعلي احمد تومان جوالن34872622411042022

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء529.0075.57اعدادية كصيبة للبنيناحيائيعلي جريان عبد هللا عبيد34882622411042025

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية كصيبة للبنيناحيائيعلي غانم عمران كامل34892622411042030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية كصيبة للبنيناحيائيمرتضى حمزه عبد الحسين حسن34902622411042036

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية كصيبة للبنيناحيائيمصطفى تحرير دحام نايف34912622411042037

كلية التربية/جامعة سامراء513.0073.29للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائياحمد عادل نافع ناهي34922622411043003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط566.0080.86للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائياحمد عبد هللا كريم عليوي34932622411043004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0070.86للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيباسم محمد سعد شاهر34942622411043012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيباقر هادي فرحان مزبان34952622411043015

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط549.0078.43للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيحسن فالح حسن علوان34962622411043028

كلية العلوم/جامعة واسط619.0088.43للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيحسين قاسم عبد الكاظم كحكوش34972622411043042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط537.0076.71للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيسجاد كامل عبيد ايدام34982622411043060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط572.0081.71للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيعبد العباس عطيه عباس شاعل34992622411043070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط510.0072.86للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيعلي قاسم محمد مراد35002622411043078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط589.0084.14للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيعلي ناصر سلمان مشيعل35012622411043081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط573.0081.86للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيمجتبى محمد حاجم راشد35022622411043083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط532.0076.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيمحمد ماهر عبد علوان35032622411043088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيمصطفى وادي وثيج خريوت35042622411043100

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيمقتدى نجاح نعيم يوسف35052622411043104

كلية العلوم/جامعة واسط609.0087.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيمنتظر نعيم حسين نصيري35062622411043107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0067.71للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيعقيل فليح حسن لفته35072622411043122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط551.0078.71للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيمجتبى محمد محيبس راضي35082622411043129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط558.0079.71للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيمحسن عدنان شخناب معيجل35092622411043132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية المزاك للبنيناحيائياحمد خضر محان زحاف35102622411044002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية المزاك للبنيناحيائياحمد قاسم عواد مشاي35112622411044003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط577.0082.43ثانوية المزاك للبنيناحيائيجعفر جواد كاظم ثجيل35122622411044007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط526.0075.14ثانوية المزاك للبنيناحيائيحسن علي ثجيل ذفيل35132622411044012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0075.71ثانوية المزاك للبنيناحيائيحسين جواد سرحان ناهي35142622411044013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71ثانوية المزاك للبنيناحيائيحسين راشد عبد علي نعيم35152622411044014

كلية العلوم/جامعة واسط612.0087.43ثانوية المزاك للبنيناحيائيحيدر عدنان دهيم مذري35162622411044022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0067.29ثانوية المزاك للبنيناحيائيرسول عطيه حسن محمد35172622411044025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية المزاك للبنيناحيائيسجاد هادي خضير عبيد35182622411044028

كلية العلوم/جامعة واسط607.0086.71ثانوية المزاك للبنيناحيائيصادق حاكم عبد علي نعيم35192622411044029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0067.71ثانوية المزاك للبنيناحيائيعباس رزاق فرحان عبود35202622411044031
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كلية العلوم/جامعة واسط600.0085.71ثانوية المزاك للبنيناحيائيعلي جبار صكب عنيد35212622411044034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط560.0080.00ثانوية المزاك للبنيناحيائيعلي عوض مطشر صالح35222622411044037

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14ثانوية المزاك للبنيناحيائيعلي محمد صبر لغيوي35232622411044039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43ثانوية المزاك للبنيناحيائيكرار علي ثجيل ذفيل35242622411044044

كلية التربية/جامعة سامراء485.0069.29ثانوية المزاك للبنيناحيائيمسلم سعيد سرحان ناهي35252622411044052

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط567.0081.00ثانوية المزاك للبنيناحيائيميالد جاسم جداح شويع35262622411044056

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29ثانوية المزاك للبنيناحيائيوليد خالد ثجيل شنان35272622411044057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0066.43ثانوية الصباح للبنيناحيائياحمد ناظم ابراهيم عبد عون35282622411045006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية الصباح للبنيناحيائياحمد هادي محمد راضي35292622411045007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0068.71ثانوية الصباح للبنيناحيائيحسن علي نعيم حسين35302622411045011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71ثانوية الصباح للبنيناحيائيحسين محمود راضي كنيوي35312622411045014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية الصباح للبنيناحيائيزياد خالد حسن بزون35322622411045023

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية الصباح للبنيناحيائيسالم حميد حسين حمد35332622411045024

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط508.0072.57ثانوية الصباح للبنيناحيائيسلوان محمود راضي كنيوي35342622411045025

كلية الزراعة/جامعة واسط475.0067.86ثانوية الصباح للبنيناحيائيعبد هللا حسين زاير اكعيد35352622411045031

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية الصباح للبنيناحيائيعقيل عطا هللا كاظم جمر35362622411045032

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار464.0066.29ثانوية الصباح للبنيناحيائيعلي فاضل شناوه حسين35372622411045036

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية الصباح للبنيناحيائيعلي مالك دريدح مشجل35382622411045037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الصباح للبنيناحيائيقاسم ناصر حسين مشكور35392622411045042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية الصباح للبنيناحيائيكرار معارج عبد الحسين علي35402622411045043

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية الصباح للبنيناحيائيمحمد مخلف خنجر عكال35412622411045050

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل574.0082.00ثانوية الصباح للبنيناحيائيمحمد نعيم غضيب عذاب35422622411045051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0072.43ثانوية الصباح للبنيناحيائيمرتضى عثمان كزار مهنا35432622411045053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية الصباح للبنيناحيائيمصطفى عقيل سالم شخير35442622411045055

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيابراهيم ضيف ساجت عاشور35452622411054001

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيابراهيم نجم عبيد ساجت35462622411054004

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية610.0087.14اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائياحمد رعد جهاد عناد35472622411054007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيالمنتظر محمد خليف جاسم35482622411054013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيباقر محمود ناصر مثكال35492622411054014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيجعفر صادق احمد اسماعيل35502622411054017

كلية الزراعة/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيخضير نور الدين خضير محمد35512622411054026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيسجاد مهند مال هللا حزوار35522622411054033

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيعبد السالم محمد عبد الحسن عناد35532622411054040

كلية االثار/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيعبد هللا احمد علي عبد35542622411054041

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان526.0075.14اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيعلي ماجد راضي خلف35552622411054054

كلية اآلداب/جامعة واسط476.0068.00اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيعمر علي احمد مطلك35562622411054056

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيقصي عثمان كصاب فرحان35572622411054057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيكرار محمد سهيل نجم35582622411054059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيمازن ماجد ذويب عبيد35592622411054061

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء539.0077.00اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيمجتبى محمد حافظ حمزة35602622411054063
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيمحمد طلعت عبد الرضا حسن35612622411054067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيمحمد مازن حسين حبيب35622622411054068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيمصطفى تعداد حمد حسن35632622411054071

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط515.0073.57اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيمصطفى مبدر عودة مهدي35642622411054072

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائياحمد جمال حسين داور35652622411055002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائياحمد صباح جاسم موزان35662622411055003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية623.0089.00اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائياحمد عناد صالح غزاي35672622411055005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائياحمد غزوان جليل ابراهيم35682622411055006

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيازهر علي عبيد حمزه35692622411055010

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيامتياز ليث عبد الغني سهراب35702622411055011

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسن قاسم هادي حميد35712622411055018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسين غالب عبد حسين35722622411055026

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسين فاضل حرج خميس35732622411055028

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية609.0087.00اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسين فالح عبد هللا وسمي35742622411055029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية544.0077.71اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيحمزه ستار جابر محمد35752622411055031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيحمزه محمد حمزه عبد35762622411055033

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيسجاد جبر كريم خلف35772622411055045

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيسجاد عبد الحمزه سهيل عليوي35782622411055046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيسجاد عداي مطر حلو35792622411055047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيعباس هادي داخل كاظم35802622411055053

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيعلي االكبر حمزه عيسى محمد35812622411055061

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيعلي حسين حمزه حزيم35822622411055064

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيعلي حسين كطوف ضيدان35832622411055066

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط506.0072.29اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيعلي صاحب طهالو داخل35842622411055068

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيعلي مهند جاسم منخي35852622411055070

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيكرار جليل عبد شندي35862622411055073

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمد الصدر احمد هاشم طالل35872622411055076

كلية علوم البحار/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمد باقر قاسم فرحان عباس35882622411055077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمد جمال نافع محمود35892622411055078

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمد حسن رياض مطر مذري35902622411055079

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمد عامر بريسم راشد35912622411055081

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمد نعيم عبيد مخلف35922622411055088

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيمروان معد حمزة ترف35932622411055091

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيمسلم عقيل حميد حسن35942622411055092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0068.43اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيمهدي يعقوب موسى خليف35952622411055098

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة538.0076.86اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائيموسى سعيد ابراهيم كاظم35962622411055100

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية ابن الهيثم للبنيناحيائييوسف عبد الستار عبد الرحمن محمد35972622411055105

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط514.0073.43ثانوية الدجيلة للبنيناحيائيابراهيم سعد عنبر جبل35982622411058001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510.0072.86ثانوية الدجيلة للبنيناحيائياحمد محمد طريخم جبح35992622411058006

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71ثانوية الدجيلة للبنيناحيائيادريس مهدي صالح عبد هللا36002622411058007
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الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط581.0083.00ثانوية الدجيلة للبنيناحيائيباقر محسن كزار عطيه36012622411058008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط573.0081.86ثانوية الدجيلة للبنيناحيائيجواد ثائر فرج جبل36022622411058010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط578.0082.57ثانوية الدجيلة للبنيناحيائيعبد هللا سهيل نجم عبد هللا36032622411058029

كلية العلوم/جامعة واسط620.0088.57ثانوية الدجيلة للبنيناحيائيعبد هللا نصير حميد محسن36042622411058030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط548.0078.29ثانوية الدجيلة للبنيناحيائيمرتضى احمد حسين عرمش36052622411058038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية الدجيلة للبنيناحيائيمصطفى احمد حسين عرمش36062622411058040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية الدجيلة للبنيناحيائيموسى خالد علي الزم36072622411058045

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط509.0072.71ثانوية الدجيلة للبنيناحيائيهاني رحيم حسوني معيلو36082622411058047

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد حميد زعيور محيسن36092622413001002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد خليل طارش خضير36102622413001003

كلية القانون/جامعة واسط573.0081.86ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد صادق جمعه علي36112622413001006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0070.29ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد علي جبار خنفر36122622413001008

كلية طب االسنان/جامعة واسط695.0099.29ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد محمد طعيمه ثامر36132622413001010

كلية الطب/جامعة واسط701.00100.14ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد محمد علي رحيمه36142622413001011

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيادريس جبار فرهود فدعوس36152622413001013

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائياسامه مطر رحيل عوده36162622413001016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط617.0088.14ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائياشرف حميد فزع عباس36172622413001017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية581.0083.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيامجد خالد جاري علي36182622413001019

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط524.0074.86ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيانمار حسنين هويدي كاظم36192622413001022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0077.71ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيباقر سعد جبر جالي36202622413001024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل514.0073.43ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيبدر ماجد ثامر ناظم36212622413001025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيجعفر حسن خلف بنور36222622413001026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0066.71ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسن سالم حمود سلمان36232622413001031

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسن سالم لفته طريف36242622413001032

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسن صبيح عبد الكريم نعيمه36252622413001034

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسن عامر مطلب زغير36262622413001035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسن علي ظاهر ياسين36272622413001036

كلية العلوم/جامعة واسط599.0085.57ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسن كامل ناجي عبد علي36282622413001039

كلية طب االسنان/جامعة واسط693.0099.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسن كريم صخي صالح36292622413001040

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط612.0087.43ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين حامد جبار رهيف36302622413001044

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين علي حسين شعيبث36312622413001053

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط523.0074.71ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين قاسم عبد الحسين عيدان36322622413001055

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين ناهي جخيور رحيمه36332622413001061

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين يحيى يونس مهدي36342622413001062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى546.0078.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحميد رزاق عمود زويد36352622413001064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0070.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحيدر خشان دمن حسين36362622413001065

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحيدر عمار عوده بدر36372622413001067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0077.43ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحيدر ناجي لفته علك36382622413001069

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيذو الفقار قسام شمران راهي36392622413001070

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء596.0085.14ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيرسول احمد علي مطر36402622413001071
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كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيزين العابدين علي عبيد كاظم36412622413001073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيسالم بشير ترف ثويني36422622413001074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيسجاد شاكر منخي كاطع36432622413001077

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار689.0098.43ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيسجاد عدي طاهر فزاع36442622413001079

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيسلطان سعد حاجم عبيد36452622413001082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0077.43ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيسيف احمد نجم عبد36462622413001083

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل511.0073.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيسيف ضياء فندي علي36472622413001085

كلية العلوم/جامعة واسط624.0089.14ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعباس كامل حمزه يرس36482622413001091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعبد الرزاق رحمن دايش نزر36492622413001094

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعبد القهار كريم غركان طاهر36502622413001095

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية647.0092.43ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعبد هللا اكرم عبد المهدي احمد36512622413001097

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة561.0080.14ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعبد هللا رحمن ستار شذر36522622413001100

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي كاظم حسين36532622413001101

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط612.0087.43ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعبد المجيد رشيد عطشان كريم36542622413001106

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعطا هللا لزام حلو غالي36552622413001108

كلية العلوم/جامعة واسط615.0087.86ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعقيل رحيم كريدي ورش36562622413001109

كلية العلوم/جامعة واسط632.0090.29ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي حسين ظاهر فرحان36572622413001118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي صباح كاطع فرحان36582622413001123

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي صبحي فرحان نجم36592622413001124

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي عمر حنون سماري36602622413001128

كلية العلوم/جامعة واسط615.0087.86ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي محمد خضير خماس36612622413001132

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي نعيم صادق عبد36622622413001135

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي هاني لطيف حسن36632622413001137

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيفارس رحم محيسن منيشد36642622413001139

كلية العلوم/جامعة واسط627.0089.57ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيكاظم صالح بناوي خليف36652622413001142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط534.0076.29ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيكرار جاسم ثجيل هاشم36662622413001144

كلية العلوم/جامعة كربالء606.0086.57ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيكرار ريسان طراد موسى36672622413001148

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط594.0084.86ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيكرار علي فريح عبيد36682622413001149

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيكرار كاظم شاوي عوده36692622413001150

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمؤمل حامد عبد العالي حسن36702622413001151

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمؤمل سمير عبد زعالن36712622413001152

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمؤمل محمد جبار ساجت36722622413001156

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحسن عزيز كرم يوسف36732622413001160

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد احمد داخل طعمة36742622413001163

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد باقر رعد سوادي جودة36752622413001167

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0079.29ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد اكبر36762622413001168

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد جمال علي فرحان36772622413001169

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد جمعه محمد ناصر36782622413001170

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد خالد مهدي صالح36792622413001174

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد زكي عبد الرزاق علوان36802622413001176
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491.0070.14ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد سعد شمخي رهل36812622413001177

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد صفاء غالي حميدي36822622413001179

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد علي عبد الناصر شمال هداب36832622413001182

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد غافل سلمان محيل36842622413001185

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد نجم حسين هدهود36852622413001188

كلية الطب/جامعة واسط706.00100.86ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد يحيى سلمان جبر36862622413001190

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد يوسف كريم طاهر36872622413001191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمختار اياد هادي عبد هللا36882622413001192

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمرتجى سالم محمد فرج36892622413001193

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0075.86ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمرتضى عزيز فاضل بيده36902622413001201

كلية العلوم/جامعة بابل582.0083.14ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمسلم فرحان عبد الحسن جمعه36912622413001204

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط455.0065.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد الحسن عبد علي36922622413001205

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى طالب فزع سوادي36932622413001207

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى فاهم نصيف جاسم36942622413001210

كلية الطب/جامعة ذي قار697.0099.57ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد راضي عيه36952622413001212

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى نعيم حاتم غدير36962622413001213

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمقتدى سمعه عواد جفيت36972622413001217

كلية الزراعة/جامعة واسط467.0066.71ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمقتدى علي حسين عالوي36982622413001218

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط507.0072.43ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمقتدى فاضل جبر جالي36992622413001219

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمقتدى قاسم حسين راهي37002622413001220

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمنتظر بشار جبار مهدي37012622413001222

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمنتظر جابر حسين راضي37022622413001223

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمنتظر جمعه عكار مطير37032622413001224

كلية الزراعة/جامعة واسط448.0064.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمنتظر هاني مهدي حسن37042622413001227

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط481.0068.71ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيموسى طعمة محمد عبد37052622413001234

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654.0093.43ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيميثم نعيم حبيب روضان37062622413001235

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائينبيل حربي عبد النور عواد37072622413001236

كلية العلوم/جامعة واسط609.0087.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائينصر هللا خالد حمود عباس37082622413001237

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط556.0079.43ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائينور الدين صباح حسن حجيل37092622413001239

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائييحيى فرحان بدر سعدون37102622413001246

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0067.29ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائييوسف رحم ماضي محمد37112622413001248

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0082.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائييوسف مطر شامي حمد37122622413001249

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية الكوت االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عليوي شالكة37132622413003004

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية الكوت االهلية للبنيناحيائيمحمد نعيم حسين سرحان37142622413003006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد عباس لطيف عبد هللا37152622413004004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائياشرف رائد محمد رشيد حميد37162622413004009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط575.0082.14اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيباقر مهدي عبد الجيش عسكر37172622413004013

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء584.0083.43اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيبهاء الدين سفاح عبد الواحد ظاهر37182622413004016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر478.0068.29اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسن خضير عباس محمد37192622413004023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسن عباس سلمان عبد37202622413004024
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسنين عبد المناف عبد الرضا داغر37212622413004026

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654.0093.43اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين جعفر صادق حمودي37222622413004028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين عباس سلمان عبد37232622413004032

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الرضا شمخي جبر37242622413004033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط629.0089.86اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الرضا فهد حسين37252622413004034

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط554.0079.14اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين عالء عاشور خضر37262622413004035

كلية العلوم/جامعة واسط606.0086.57اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسين محمد37272622413004038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين علي كريم كشاش37282622413004039

كلية العلوم/جامعة واسط627.0089.57اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين كريم عناد زامل37292622413004041

كلية التربية/جامعة سامراء493.0070.43اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين كمال عويز عيه37302622413004042

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى598.0085.43اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين هالل حاوي عسر37312622413004043

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0062.14اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحيدر باسم جاسم محمد37322622413004047

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحيدر حسين علي دهدار37332622413004048

كلية العلوم/جامعة واسط645.0092.14اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحيدر مؤيد عباس شفي37342622413004051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط570.0081.43اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحيدر محمد علي محمد37352622413004052

كلية العلوم/جامعة واسط629.0089.86اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيخضر نعيم جبر سلمان37362622413004053

كلية العلوم/جامعة واسط611.0087.29اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيداود سالم بداي رسن37372622413004054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط541.0077.29اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيزين العابدين رشيد كزار علي37382622413004058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيسامر ضياء صاحي حسين37392622413004061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيسالم جاسم رداد عبيد37402622413004067

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط615.0087.86اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيسيف الدين جبار عبد هللا فرحان37412622413004070

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين575.0082.14اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعباس حامد حسن داخل37422622413004072

كلية العلوم/جامعة واسط593.0084.71اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعباس عادل علي دهدار37432622413004073

كلية علوم البحار/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل كاظم حسن37442622413004075

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن باسم جعفر خلف37452622413004076

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط514.0073.43اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين يبار حول37462622413004077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500.0071.43اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي احمد بدر حضيري37472622413004082

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي اياد قاسم غباش37482622413004084

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي باسم محمود تيته37492622413004086

كلية الزراعة/جامعة واسط455.0065.00اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي حسن ناهي عزيز37502622413004088

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى614.0087.71اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر حسين كاظم37512622413004093

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط629.0089.86اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي سعد عزيز حسين37522622413004097

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي صباح جبر كيطان37532622413004098

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي عباس شاهين ناصر37542622413004100

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء530.0075.71اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي عدنان مخيلف جحيو37552622413004102

كلية العلوم/جامعة واسط600.0085.71اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي غزوان فيصل حسن37562622413004103

كلية العلوم/جامعة واسط622.0088.86اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي قتيبه فالح حمدان37572622413004106

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي نجم عبد كاطع37582622413004111

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي هادي عطيه هميله37592622413004112

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر505.0072.14اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي هشام محمد راضي37602622413004113
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي وسيم كريم سلمان37612622413004115

كلية اللغات/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعمار عيسى محمد خليف37622622413004117

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيفاضل حسوني جبير عبد37632622413004120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0069.86اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمؤمل علي نعيم خطار37642622413004126

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمؤمل مهدي جاسم جابر37652622413004127

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر حامد عبد الرزاق محمد37662622413004132

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية478.0068.29اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن كريم دوش37672622413004134

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر499.0071.29اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد طاهر يحيى حسن37682622413004140

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد كريم جبر حبتر37692622413004143

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى503.0071.86اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمسلم شاكر سلمان حنتوش37702622413004148

كلية اآلداب/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى باسم عبد فهد37712622413004150

كلية العلوم/جامعة واسط607.0086.71اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى رائد بداي شندي37722622413004153

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى رحمن عبد الرضا عطيه37732622413004154

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى480.0068.57اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى نجاح حسن كشيش37742622413004158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط559.0079.86اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمقتدى توفيق عبد الحسن عبار37752622413004159

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء674.0096.29اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمقتدى سليم حسن كاظم37762622413004160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0066.71اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمنتظر احمد رحيم نصار37772622413004164

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمنتظر نعيم علي رزيج37782622413004165

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمنتظر هشام مناف عبد المجيد37792622413004166

كلية العلوم/جامعة واسط597.0085.29اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمهيمن نوري غند كريم37802622413004168

كلية العلوم/جامعة واسط642.0091.71اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيهيثم ثامر غركان فرهود37812622413004171

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائييوسف احمد حسين تامول37822622413004172

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائياحمد فالح عزيز حمزه37832622413005004

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائياحمد هادي صالح غزاي37842622413005005

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيانور جاسم جليل ابراهيم37852622413005007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيايمن جاسم جليل ابراهيم37862622413005008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيحسين سعد رشيد خريبط37872622413005015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيحمزه حسين ضعيف عاصي37882622413005021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيعلي حسن عدنان حربي37892622413005040

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيعلي حسين محسن يوسف37902622413005043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيمجاب عبد الحسين مجيد محمد37912622413005053

كلية التمريض/جامعة ميسان671.0095.86اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس تاغي حامد37922622413005059

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيمنتظر سعد جبار حياوي37932622413005067

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيجعفر فاضل كاظم سليم37942622413006007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيجعفر محمد كيطان ناصر37952622413006008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510.0072.86ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحسين جواد حسين نعيثل37962622413006010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحسين حسام هادي رشيد37972622413006011

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيذو الفقار احمد كريم كيطان37982622413006017

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي محمد غضبان37992622413006027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559.0079.86ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعزام ماجد بدر مشعل38002622413006030
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمؤمل محمد شاكر كامل38012622413006034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط541.0077.29ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمجتبى باسم شاكر كامل38022622413006036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد دفار كريم كاظم38032622413006041

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد علي عادل سلمان جاسم38042622413006043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمسلم عادل سلمان جاسم38052622413006044

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط604.0086.29ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمصطفى عدنان ناجي راشد38062622413006047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائييوسف باسم مزعل عكال38072622413006052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية الجواهر االهلية للبنيناحيائياحمد رشيد حاكم كاطع38082622413008002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط612.0087.43ثانوية الجواهر االهلية للبنيناحيائيصافي حميد كاظم هاتف38092622413008011

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية591.0084.43ثانوية الجواهر االهلية للبنيناحيائيمؤمل صاحب ياسر جبر38102622413008022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0069.00ثانوية الجواهر االهلية للبنيناحيائيمحمد اسعد محمد علي جواد38112622413008024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0069.43ثانوية الجواهر االهلية للبنيناحيائيمحمد حسنين مالك حسن38122622413008025

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط517.0073.86اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد فريد جاسم محمد38132622413010004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد ياسر خماط مغتاضي38142622413010005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيبشار فاضل فرحان عبد الحسين38152622413010007

كلية الزراعة/جامعة واسط436.0062.29اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيحسين علي جاسم احمد38162622413010016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيحسين كريم احمد جلوب38172622413010019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيحسين نصر حميد راضي38182622413010022

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0061.71اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيعباس حسين كعيد شمس38192622413010034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد هللا قيس عبد الكريم علي38202622413010037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي حسن علي عطيه38212622413010040

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي ضياء محيسن ازغير38222622413010043

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد حسين راهي38232622413010049

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد غفوري عباس عبد38242622413010054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيمرتضى علي حسين كاظم38252622413010057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيمصطفى لويس رحيم نيلي38262622413010061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0071.14ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيسجاد جبار تركي برغوث38272622413011002

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي شاكر فزع عبد38282622413011005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيمنتظر ابراهيم حسن اسماعيل38292622413011010

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء643.0091.86ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيأنور صبيح شبيب خلف38302622413012002

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط500.0071.43ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائياحمد جمعه ابراهيم علوي38312622413012004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط567.0081.00ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائياحمد صدام حسين مديد38322622413012005

كلية الزراعة/جامعة واسط437.0062.43ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيجعفر عبد الكريم خضير شجر38332622413012013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيحسنين بشار حسون حمدي38342622413012015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0078.14ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيحسين باقر علوان حسين38352622413012016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط619.0088.43ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيحسين جالل شمال شويخ38362622413012017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة535.0076.43ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيزين العابدين سلمان داود سلمان38372622413012021

كلية العلوم/جامعة واسط600.0085.71ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيسجاد احمد كاظم ثاني38382622413012023

كلية اآلداب/جامعة واسط474.0067.71ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيسيف الدين مهند سعدون كوه38392622413012024

كلية العلوم/جامعة واسط616.0088.00ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيعادل عمار عادل عطيه38402622413012026
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.0095.14ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيعبد العباس علي جبر راضي38412622413012028

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد الحسين مطير38422622413012030

كلية الزراعة/جامعة واسط423.0060.43ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيعلي عماد قاسم عبد38432622413012035

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار688.0098.29ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيعلي موسى عبيد ساجت38442622413012038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان452.0064.57ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيكرار مالك هرميل يونس38452622413012041

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء495.0070.71ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيليث فؤاد سالم اعديل38462622413012042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم جحيل38472622413012047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0068.29ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمحمد خالد زيدان حمزه38482622413012048

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0062.14ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم عبد عليوي38492622413012050

كلية القانون/جامعة واسط595.0085.00ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمرتضى كاظم عبيس شناوه38502622413012054

كلية العلوم/جامعة واسط609.0087.00ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمسلم شريف عبد صياح38512622413012055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0070.00ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسين هادي رمضان38522622413012056

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط531.0075.86ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمنتظر سمير غافل خليف38532622413012060

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط630.0090.00ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمنتظر عباس يحيى مهدي38542622413012061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط551.0078.71ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيهمام وجدي صالح محمد38552622413012065

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائياحمد باسم كاظم جعاز38562622415003001

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط508.0072.57اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيجعفر حبيب عبد علي حسان38572622415003006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيحسين علي ناصر طاهر38582622415003009

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيحسين فرحان كاظم شمخي38592622415003010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0067.29اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيحسين ناصر كاظم مريهج38602622415003011

كلية اآلداب/جامعة واسط489.0069.86اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيسلمان محمد عليوي كركاف38612622415003016

كلية الزراعة/جامعة واسط451.0064.43اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيعلي عادل علي عبد الحسين38622622415003022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد كريم جخم38632622415003031

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط497.0071.00اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمسلم منعم محمد حمود38642622415003035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيناصر رحيم سعدون راشد38652622415003041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيحسن اسماعيل زيدان نهاب38662622415004008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيحسين اسماعيل دويج دعي38672622415004010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيزيد امير رحيم عيدان38682622415004018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيسجاد عبد السالم عبيد فارس38692622415004026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل616.0088.00اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيعالء نصر حسين عباس38702622415004034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيفيصل هيثم عبد ياسر38712622415004044

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيمقتدر عباس خضير راضي38722622415004048

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائييونس سعد لفته سعد38732622415004049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان456.0065.14ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنيناحيائيابراهيم عيدان مجبل جهلول38742622415005001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنيناحيائيحسن مديح نجم عكله38752622415005004

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء493.0070.43ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائياحمد خالد كطوف علوان38762622415006001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0088.71ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيحسن احمد كريم كيطان38772622415006002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيحسين حامد حبيب علي38782622415006004

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن عزيز فضاله38792622415006019

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيمرتضى حسن ضعيف عاصي38802622415006023
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيمسلم عبد هللا جوده كعيس38812622415006024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى371.0053.00ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائياحمد شاكر عربي جبر38822622415009002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط559.0079.86ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيحسين حبيب عبد الساده جوده38832622415009009

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيمقداد ثعبان ظاهر راضي38842622415009025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيابو الحسن راضي رزاق صباح38852622415010002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائياحمد سامي خلف عباس38862622415010008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط508.0072.57اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائياحمد عبد علي شريف خضير38872622415010012

كلية الزراعة/جامعة واسط450.0064.29اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائياحمد محمد هالل محمد38882622415010015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحيدر لطيف شذر هالل38892622415010044

كلية التربية/جامعة سامراء499.0071.29اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيرسول عبد الحسن محي عبد38902622415010047

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار553.0079.00اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيسالم فرهود عبد طوفان38912622415010052

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية451.0064.43اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيضرغام نجم عبد كاظم38922622415010063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعباس زبون عطيه عنيد38932622415010066

كلية العلوم/جامعة واسط600.0085.71اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعباس نجم عبد كاطع38942622415010071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى380.0054.29اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعلي حسين عيسى عناد38952622415010083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473.0067.57اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعلي سعيد سلمان سيد38962622415010089

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية519.0074.14اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعلي صبير ساجت حميدي38972622415010092

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط604.0086.29اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيكرار حامد موحي كماش38982622415010106

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد المهدي عصام خضير عباس38992622415010113

كلية العلوم/جامعة واسط598.0085.43اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد برهان عبد الرضا راضي39002622415010114

كلية العلوم/جامعة واسط613.0087.57اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين مجيد جابر39012622415010119

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0068.14اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمسلم عالوي سلمان ميذاب39022622415010127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائينجاح محمد طريخم جبح39032622415010142

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائينور الدين نعيم حميس صابط39042622415010143

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائياحمد آدم غانم حمود39052622417006001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائياحمد سالم كطفان كاظم39062622417006005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيحسين عالء ضاحي عبيد39072622417006019

كلية الزراعة/جامعة واسط446.0063.71اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيحسين فالح حسن داود39082622417006022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيحسين كريم محسن علي39092622417006023

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط518.0074.00اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيحسين محمد كاظم زامل39102622417006024

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيحيدر عيسى عبيس فرهود39112622417006030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيحيدر محي كامل رزاق39122622417006031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيرسول خالد حمزة شمران39132622417006033

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية608.0086.86اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيستار جابر حسين عبطان39142622417006039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيصادق عثمان ضاحي عبيد39152622417006051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيعلي حسن وحيد عودة39162622417006066

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط482.0068.86اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيعلي عمران زغير محمد39172622417006069

كلية الزراعة/جامعة واسط441.0063.00اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيعمار حافظ مشعان حداوي39182622417006072

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى531.0075.86اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيعوده كيوص عوده هبوش39192622417006073

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيكرار راهي عبيد موازي39202622417006076
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيكرار غافل جاسم علي39212622417006077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمؤمل هارون عبيس سلمان39222622417006080

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمالك فليح حسن حمد39232622417006081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمحسن عيدان سريع عبيد39242622417006084

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمحمد قاسم كطوف رهيج39252622417006085

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477.0068.14اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمصطفى ذياب عبيد نايف39262622417006087

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمقتدى مناحي دشر جناح39272622417006092

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء644.0092.00اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمنتظر حاكم مغير عمران39282622417006093

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية486.0069.43اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمنتظر عامر جليدان بتيت39292622417006095

كلية الزراعة/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيناطق مالك خلوفي كامل39302622417006103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0077.57اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيهاتف مديح مغير صالح39312622417006104

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط532.0076.00ثانوية الفرسان المختلطةاحيائياحمد حمد بند فرحان39322622417008002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86ثانوية الفرسان المختلطةاحيائياحمد ستار حسين جار هللا39332622417008004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29ثانوية الفرسان المختلطةاحيائياسامه عدنان دربي ثامر39342622417008007

كلية اآلداب/جامعة واسط471.0067.29ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيجالل مال هللا دنان ليلو39352622417008011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيحسن علي صاحب هبيل39362622417008013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيحيدر عائد حربي محمد39372622417008017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيرسول محسن مغير جياد39382622417008019

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيرضا كامل مراد جاسم39392622417008020

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيسيف الدين سعد عطا هللا دنان39402622417008024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0077.43ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيعباس حسين فزع ريس39412622417008025

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.00100.43ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيعباس عالء محيسن حمزه39422622417008026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيعلي احمد حسب هللا دنان39432622417008029

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيعلي عدنان كريم طراد39442622417008031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط548.0078.29ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيعلي فاضل تركي جبار39452622417008032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيعلي قاسم جبار مروح39462622417008033

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية621.0088.71ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيمؤمل ماجد عيسى وهيب39472622417008035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0081.00ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيمحمد فليح محمد جفيل39482622417008038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0066.29ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيمهدي كريم شالكه صفانه39492622417008039

كلية العلوم/جامعة واسط619.0088.43ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيابراهيم جبر جاسم مسعود39502622417010001

كلية التربية/جامعة سامراء537.0076.71ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائياحمد عيال والي درواخ39512622417010002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيحسن قاسم حسن بريسم39522622417010004

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء687.0098.14ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيحسين احمد يبر حمد هللا39532622417010005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط564.0080.57ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيحسين صاحب دبخ ثجيل39542622417010006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط534.0076.29ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيصادق علي حسين كاطع39552622417010014

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيعبد الخالق ابراهيم حسن زناد39562622417010016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيعلي عبد الرضا وثيج ناصر39572622417010018

كلية العلوم/جامعة واسط620.0088.57ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيمؤمل عالوي فندي متيت39582622417010020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيمحسن جبار حسن محمد39592622417010022

كلية اآلداب/جامعة واسط479.0068.43ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيمقتدى جميل حسن عوده39602622417010026
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43ثانوية الفتوة المختلطةاحيائياحمد خضير هاشم علوان39612622417015001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية الفتوة المختلطةاحيائياحمد مؤيد خضير حمود39622622417015002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط530.0075.71ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيعباس كريم عباس فيصل39632622417015006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط517.0073.86ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيعلي رحمن هادي عكاب39642622417015007

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيعلي كريم مهدي عكاب39652622417015010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيمحمد اسامة رزاق عبد39662622417015012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0070.43ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيمصطفى عماد حسين لفته39672622417015016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0073.71ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيمنتظر عدنان جابر حمود39682622417015018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيباسم لطيف جاسم ضامن39692622417017001

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة422.0060.29ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيجعفر نعيم كريم سلمان39702622417017002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيحسين هادي عطيه معله39712622417017008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيعباس حسين هندول جويعد39722622417017011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيعباس رمضان جابر موزان39732622417017012

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيعباس مهدي فري عليوي39742622417017013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيعلي باسم جاسم رحيمه39752622417017014

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية550.0078.57ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيعلي محمد عكال شغاتي39762622417023008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيعلي موسى فرحان عباس39772622417023009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيمحمد حمدان نعيم منيشد39782622417023010

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43الخارجيوناحيائيارشد ناصر كامل زرار39792622418001029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0078.14الخارجيوناحيائيحسين ساجت وناس ثجيل39802622418001086

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29الخارجيوناحيائيسجاد حيدر تالي ابوجرود39812622418001139

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00الخارجيوناحيائيسجاد عبدالكريم حميد عبدالرضا39822622418001141

كلية العلوم/جامعة واسط600.0085.71الخارجيوناحيائيسجاد كريم عبد محسن39832622418001145

كلية التمريض/جامعة بغداد680.0097.14الخارجيوناحيائيسعيد جابر رداد شحم39842622418001152

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14الخارجيوناحيائيسعيد غافل كاظم حسن39852622418001154

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43الخارجيوناحيائيعالء بلبل عبيد زبون39862622418001209

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0091.57الخارجيوناحيائيعلي جواد احمد محمد39872622418001217

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر502.0071.71الخارجيوناحيائيعلي حسن علي حسين39882622418001218

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0063.57الخارجيوناحيائيعلي قاسم حسون كرزون39892622418001245

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14الخارجيوناحيائيعلي مناور مويس علي39902622418001257

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57الخارجيوناحيائيمؤمل عدنان ثجيل محيسن39912622418001308

كلية العلوم/جامعة واسط601.0085.86الخارجيوناحيائيمحمد علي شاكر غايب39922622418001335

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485.0069.29الخارجيوناحيائيمرتضى حامد عبد جمالي39932622418001358

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29الخارجيوناحيائيمصطفى احسان مهدي جبار39942622418001384

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71الخارجيوناحيائيياسر ضياء ياسر عبدالحسين39952622418001432

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية جصان للبناتاحيائيأيه علي سلمان مرزه39962622422001005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية جصان للبناتاحيائيبنين نزار علي يسر39972622422001007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر484.0069.14ثانوية جصان للبناتاحيائيتبارك حامد عبيد سلطان39982622422001008

كلية طب االسنان/جامعة واسط693.0099.00ثانوية جصان للبناتاحيائيحوراء رياض محيسن جبر39992622422001010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط541.0077.29ثانوية جصان للبناتاحيائيحوراء فاضل عبد ليلو40002622422001011
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قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية جصان للبناتاحيائيزمن صاحب كطوف هاشم40012622422001012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط517.0073.86ثانوية جصان للبناتاحيائيزهراء سالم حسن عويد40022622422001013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط548.0078.29ثانوية جصان للبناتاحيائيزهراء سعيد عبد االمير محمود40032622422001014

كلية طب االسنان/جامعة واسط695.0099.29ثانوية جصان للبناتاحيائيزهراء عامر عيسى كعيد40042622422001016

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط470.0067.14ثانوية جصان للبناتاحيائيزهراء عباس فيصل شوندي40052622422001017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86ثانوية جصان للبناتاحيائيزهراء وسام حسين مندلي40062622422001018

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00ثانوية جصان للبناتاحيائيزينب جابر فهيد مريوش40072622422001019

كلية العلوم/جامعة واسط612.0087.43ثانوية جصان للبناتاحيائيزينب حسين سلمان يسر40082622422001020

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى605.0086.43ثانوية جصان للبناتاحيائيزينب عقيل ابراهيم بريسم40092622422001021

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.0082.57ثانوية جصان للبناتاحيائيصبا محمد كاظم ليلو40102622422001024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29ثانوية جصان للبناتاحيائيصفا جبار جاسم عبد علي40112622422001025

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00ثانوية جصان للبناتاحيائيطيبه منذر صادق محمد40122622422001027

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57ثانوية جصان للبناتاحيائيعذراء عباس حميد منصور40132622422001028

كلية العلوم/جامعة واسط614.0087.71ثانوية جصان للبناتاحيائيعذراء مرتضى ناجي جبر40142622422001029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0071.57ثانوية جصان للبناتاحيائيفاطمه جابر صبري محمد40152622422001031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43ثانوية جصان للبناتاحيائيفاطمه علي حسين ساجت40162622422001034

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية جصان للبناتاحيائيفاطمه محسن بريسم كريم40172622422001037

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء652.0093.14ثانوية جصان للبناتاحيائيفاطمه مهند جهاد عبيد40182622422001038

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية جصان للبناتاحيائيمريم محمد راضي خشان40192622422001039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485.0069.29ثانوية جصان للبناتاحيائينور الهدى حسين خزعل شكير40202622422001043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0078.14ثانوية جصان للبناتاحيائيوفاق قيس علي عبيد40212622422001045

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية جصان للبناتاحيائييقين كريم غليس جبر40222622422001046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية االنتصارات للبناتاحيائياسراء حاتم عبد الساده غياض40232622422002001

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيالهام حسن غالي عوده40242622422002003

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيايات ابراهيم شعيوط محيسن40252622422002004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيايمان عبد الباسط عبد الجواد خليفه40262622422002006

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيبتول باسم جابر حسن40272622422002007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيبشرى رحيم ياس احمد40282622422002008

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيحنان رسول محسن صكب40292622422002011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيحوراء علي كاظم مناع40302622422002013

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة571.0081.57ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيداليا محسن علي قطه40312622422002014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيريام طاهر ضاحي تسيار40322622422002016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيزهراء احمد خليف علي40332622422002018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء456.0065.14ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد سلمان40342622422002019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيزهراء سعدي صالح عزيز40352622422002023

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0079.86ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيزهراء عبد هللا شافي داود40362622422002025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيزهراء عدنان جعفر جباري40372622422002026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيزينب حمزه علي طه40382622422002031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيزينب علي حلبوص دحام40392622422002032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى468.0066.86ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيشيماء عدي حسن كاظم40402622422002035
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيصبريه مجيد كاظم خضير40412622422002036

كلية العلوم/جامعة النهرين595.0085.00ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيصفا جندي حمزه كاظم40422622422002037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية615.0087.86ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيضحى احمد حسان فليح40432622422002038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيعذراء محمد خلف زرير40442622422002043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية472.0067.43ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيعال غازي عبيد عوين40452622422002044

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط493.0070.43ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيغزالن رحيم دليل عبد هللا40462622422002045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيفاطمه كنعان صوجر كاظم40472622422002049

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيفاطمه مجيد حامد عبد الكاظم40482622422002050

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيفاطمه محمد راضي مهدي40492622422002051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيمروه جندي حمزه كاظم40502622422002055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيمروه صالح حسن حياوي40512622422002056

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط545.0077.86ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيهبه حسن فالح عباس40522622422002059

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائياسماء رعد عيد علي40532622422004004

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائياصيل عادل عاصي عبد هللا40542622422004006

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائياماني حسين منعم محمد40552622422004010

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيامنه نجم عبدزيد سلمان40562622422004012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيايات خالد باجي حمود40572622422004013

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيايات سعود خيري خليل40582622422004014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى386.0055.14اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيايمان عادل حميد درويش40592622422004015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيبتول موسى حمد عاني40602622422004020

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0091.29اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيبراق جابر حسن عطيه40612622422004021

كلية الزراعة/جامعة واسط447.0063.86اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيبنين رضا زيدان علوان40622622422004024

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيتأويل كريم حسن عبد40632622422004028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيحوراء جاسم عبد عيفان40642622422004035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط616.0088.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيحوراء حمد هللا كاظم حسين40652622422004038

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط484.0069.14اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيدعاء شبيب سلمان جياد40662622422004042

كلية العلوم/جامعة واسط603.0086.14اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيرجاء عاشور عليوي حمزه40672622422004044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيرشا فريد هالل علوان40682622422004047

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيرقيه حيدر عبد الحسين مصحب40692622422004050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزبيده حمزه عبيد لفته40702622422004052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط587.0083.86اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزمن عبد هللا جليان حمزه40712622422004053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء احمد صاحب بوان40722622422004054

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء بادي خيري حسين40732622422004055

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء تحسين محيسن راضي40742622422004056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط569.0081.29اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء حبيب سلمان جياد40752622422004057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء حسين حمزه طالل40762622422004058

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء عايد نصيف جابر40772622422004063

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط506.0072.29اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء هاشم عبد علي زباله40782622422004066

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب احمد كريم سباهي40792622422004067

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب علي جواد كاظم40802622422004072
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب علي نجم عبيد40812622422004074

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب ماجد عبيس كشمر40822622422004076

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء641.0091.57اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب موسى حمد عاني40832622422004080

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى554.0079.14اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيشفاء ماهر نصيف جابر40842622422004085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط574.0082.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيشمس رحمن سفاح كمون40852622422004086

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيشيماء شعالن دوين بارح40862622422004091

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.00100.43اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيطيبة الزهراء قيس نجم عبد هللا40872622422004093

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيعذراء طاهر فالح حسن40882622422004097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمه ساري زغير محمد40892622422004106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط519.0074.14اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمه سليم حمزه عبد هللا40902622422004108

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمه سهيل خلف ردام40912622422004109

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمه نجم عبد هللا علي40922622422004118

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية629.0089.86اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيكوثر رحمن سعود عبد40932622422004123

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط440.0062.86اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيمريم عباس امين عبد الحسين40942622422004128

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيمريم عماد غركان سرحان40952622422004129

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيمريم محمد جبار خلف40962622422004131

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء481.0068.71اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيمعصومه عقيل منصور عبد علي40972622422004133

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد603.0086.14اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيمالك احمد خليف جابر40982622422004134

كلية العلوم/جامعة النهرين602.0086.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيمنار علي جبار خليف40992622422004135

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة422.0060.29اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيميسار توفيق عبيد عمران41002622422004138

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيميمار توفيق عبيد عمران41012622422004139

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0073.86اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائينغم رزاق مامور سلمان41022622422004144

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائينغم مجيد حمزه جابر41032622422004145

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط495.0070.71اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائينور الهدى عقيل خشان عبد الحسين41042622422004149

كلية العلوم/جامعة واسط628.0089.71اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيهبه فالح مهدي نجف41052622422004151

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز636.0090.86اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيهبه مرتضى نور سلمان41062622422004152

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائييقين حمد عيد سحاب41072622422004156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0066.14اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائييقين طالب كامل ساجت41082622422004157

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائييقين عباس راضي ياسين41092622422004158

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية البتول للبناتاحيائياسراء زياد عبيد عطشان41102622422005002

كلية العلوم/جامعة واسط619.0088.43ثانوية البتول للبناتاحيائيبتول محمد مرزه كاظم41112622422005005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط592.0084.57ثانوية البتول للبناتاحيائيبنت الهدى ناصر رضيو كشاش41122622422005006

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء679.0097.00ثانوية البتول للبناتاحيائيجنات نعيم عبد الحسن عبيد41132622422005009

كلية العلوم/جامعة واسط612.0087.43ثانوية البتول للبناتاحيائيحوراء علي ديان شدود41142622422005011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد522.0074.57ثانوية البتول للبناتاحيائيداليا ثامر حسين عبيد41152622422005012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0075.86ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء حيدر ديان شدود41162622422005015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء ظافر شاكر سلمان41172622422005016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط559.0079.86ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء عالء جليل دهش41182622422005017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط511.0073.00ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء عالوي عبيد مساعد41192622422005018

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط455.0065.00ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء ياسر هاشم حثاله41202622422005020
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كلية العلوم/جامعة واسط608.0086.86ثانوية البتول للبناتاحيائيزينب عالء عباس مجيد41212622422005022

كلية العلوم/جامعة واسط594.0084.86ثانوية البتول للبناتاحيائيزينب علي حسون حسن41222622422005023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط519.0074.14ثانوية البتول للبناتاحيائيمريم علي حسين طاهر41232622422005037

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0078.57ثانوية البتول للبناتاحيائيميراث رياض كريم جحالي41242622422005039

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43ثانوية البتول للبناتاحيائينور الهدى جمال ناصر عاكول41252622422005041

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيالحوراء زينب عبد الكريم جابر كاظم41262622422006001

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيبنين رأفت سعد جبار41272622422006002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيحوراء حسين مهدي محمد41282622422006007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيرقيه درع شهاب حمد41292622422006008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيرقيه عدنان رداد فليح41302622422006010

كلية القانون/جامعة واسط574.0082.00ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيزهراء حسين شالل وطين41312622422006012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0075.86ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيسجى علي عبود خلف41322622422006019

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائينور الزهراء كامل شاتي مرهون41332622422006023

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية تبارك للبناتاحيائيأيمان جمال هاتف كاظم41342622422007001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط551.0078.71ثانوية تبارك للبناتاحيائياسراء عبد الواحد مطلك فارس41352622422007003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية تبارك للبناتاحيائياسراء فالح صوكر جسام41362622422007005

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط518.0074.00ثانوية تبارك للبناتاحيائيالتفات سالم مجيد حسين41372622422007006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية تبارك للبناتاحيائيرقيه اياد مجيد حسين41382622422007010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0066.57ثانوية تبارك للبناتاحيائيزهراء عدي ربيع كرجي41392622422007011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0077.00ثانوية تبارك للبناتاحيائيشروق محمد حامد غاوي41402622422007018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية تبارك للبناتاحيائيعذراء حسين ذكي بسالة41412622422007020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0078.14ثانوية تبارك للبناتاحيائيميسره صالح صوكر جسام41422622422007027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0068.29ثانوية تبارك للبناتاحيائينور صباح مهدي شمس41432622422007029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية تبارك للبناتاحيائيهبه طه كرجي محمد41442622422007031

كلية الزراعة/جامعة واسط455.0065.00اعدادية المودة للبناتاحيائيأطياف حسين بالسم سلمان41452622422008001

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29اعدادية المودة للبناتاحيائياالء زغير حمد هللا حسن41462622422008007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط579.0082.71اعدادية المودة للبناتاحيائيايات جبر مسلم مطير41472622422008013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية المودة للبناتاحيائيبتول رافد حميد والي41482622422008018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى540.0077.14اعدادية المودة للبناتاحيائيبلقيس جميل احمد بلباص41492622422008020

كلية الزراعة/جامعة واسط445.0063.57اعدادية المودة للبناتاحيائيبنين حسين علي مراد41502622422008023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية المودة للبناتاحيائيبنين محمد يوسف جمعه41512622422008025

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط505.0072.14اعدادية المودة للبناتاحيائيتبارك كاطع كامل زعيزع41522622422008028

كلية اآلداب/جامعة واسط500.0071.43اعدادية المودة للبناتاحيائيتيسر كريم رزاق راهي41532622422008030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0071.71اعدادية المودة للبناتاحيائيحوراء أحمد هادي رحيل41542622422008034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط589.0084.14اعدادية المودة للبناتاحيائيحوراء صادق عطيه درباش41552622422008040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط524.0074.86اعدادية المودة للبناتاحيائيحوراء علي لطيف مطر41562622422008041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0066.43اعدادية المودة للبناتاحيائيحوراء هاشم منشد صيوان41572622422008044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط580.0082.86اعدادية المودة للبناتاحيائيحوراء هيثم عباس خضير41582622422008045

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية المودة للبناتاحيائيخديجه منصور حمود وادي41592622422008046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476.0068.00اعدادية المودة للبناتاحيائيدعاء فاضل جاسم سلطان41602622422008049
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500.0071.43اعدادية المودة للبناتاحيائيدعاء ناصر شذر حمادي41612622422008050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية المودة للبناتاحيائيرسل احمد حسن جبر41622622422008053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى522.0074.57اعدادية المودة للبناتاحيائيرسل وليد عبيد زرياب41632622422008054

كلية الزراعة/جامعة واسط444.0063.43اعدادية المودة للبناتاحيائيريام محمود شاكر خضير41642622422008061

كلية العلوم/جامعة واسط611.0087.29اعدادية المودة للبناتاحيائيزهراء جبر كاظم زغيرون41652622422008063

كلية اآلداب/جامعة واسط490.0070.00اعدادية المودة للبناتاحيائيزهراء غالي عزيز حبيب41662622422008068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط536.0076.57اعدادية المودة للبناتاحيائيزهراء فاضل طعمة مطيلب41672622422008069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية المودة للبناتاحيائيزهراء مجيد مظلوم خضير41682622422008070

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية المودة للبناتاحيائيزهراء محيسن ظاهر مدير41692622422008071

كلية الزراعة/جامعة واسط440.0062.86اعدادية المودة للبناتاحيائيزهراء ناظم سعد نجم41702622422008072

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب احمد كاظم ثاني41712622422008073

كلية العلوم/جامعة واسط623.0089.00اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب رائد فالح عطيه41722622422008078

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط626.0089.43اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب رحيم جماغ سلمان41732622422008079

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب سعدون فياض سعيد41742622422008080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط514.0073.43اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب صالح فري رمثان41752622422008082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510.0072.86اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب عبد هللا محمد راضي41762622422008084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0068.43اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب ماجد لفته جهلول41772622422008090

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية المودة للبناتاحيائيشاه زنان حازم عريف عليوي41782622422008097

كلية الزراعة/جامعة واسط426.0060.86اعدادية المودة للبناتاحيائيعذراء رشيد جالب صبيح41792622422008101

كلية الزراعة/جامعة واسط439.0062.71اعدادية المودة للبناتاحيائيعذراء يعكوب سهل حريجه41802622422008102

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية المودة للبناتاحيائيفاطمة ستار جبير عيدان41812622422008106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0070.00اعدادية المودة للبناتاحيائيفاطمه حميد سفاح هادي41822622422008110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0067.14اعدادية المودة للبناتاحيائيفاطمه فالح زيرج كريم41832622422008118

كلية الزراعة/جامعة واسط434.0062.00اعدادية المودة للبناتاحيائيكوثر نبيل ولي مراد41842622422008122

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية المودة للبناتاحيائيمريم عقيل عبد الساده عبد الحسين41852622422008125

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية المودة للبناتاحيائيمريم فريح رشيد سدخان41862622422008127

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية المودة للبناتاحيائينبأ عالء رشيد عاجل41872622422008132

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط610.0087.14اعدادية المودة للبناتاحيائينجوان طعمه كاظم رحيمه41882622422008133

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71اعدادية المودة للبناتاحيائينرجس كاظم سعد نجم41892622422008135

كلية الزراعة/جامعة واسط489.0069.86اعدادية المودة للبناتاحيائينور الهدى حسين عداي عيال41902622422008138

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية المودة للبناتاحيائينور صادق عطيه درباش41912622422008139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0076.57اعدادية المودة للبناتاحيائيهبه جبار سلمان مذبوب41922622422008142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط534.0076.29اعدادية المودة للبناتاحيائيهدى حاتم كاظم حسن41932622422008143

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيبتول رياض واثق حسن41942622422009006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيبصائر رائد محمد علي41952622422009007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط567.0081.00اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيبنين علي عبد الزهره ربيع41962622422009009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيبنين وليد محمد عبار41972622422009010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0064.14اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيتبارك صادق طويرش عبد41982622422009012

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط504.0072.00اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيحنان طالب مخيلف خرباط41992622422009015

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيحوراء حسن واثق حسن42002622422009017
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيرحمه ناصر هادي يابر42012622422009024

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل554.0079.14اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيرسل صادق مهدي زنوب42022622422009025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط551.0078.71اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيرقيه باسم خليل ابراهيم42032622422009027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيزهراء جاسم سامي مصحب42042622422009032

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط492.0070.29اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيزهراء عارف جابر محمد42052622422009035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيزهراء علي خميس فرحان42062622422009036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيزينب جبار حبيتر مشير42072622422009039

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط492.0070.29اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيزينب رزاق نغيمش عبيد42082622422009040

كلية الزراعة/جامعة واسط421.0060.14اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيزينب عز الدين منعم حبيب42092622422009042

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط492.0070.29اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيسجى قيس محمد عناد42102622422009047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيفاطمه حامد رحيم حمود42112622422009054

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيفاطمه سامي حسن وافي42122622422009055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيفاطمه وسام جمال عبيد42132622422009057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيفردوس صدام عبيد بري42142622422009058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط560.0080.00اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيكوثر عبد المطلب منعم حبيب42152622422009061

كلية الزراعة/جامعة واسط444.0063.43اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيليلى قاسم سلمان جاسم42162622422009062

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيمريم غالب منعم حبيب42172622422009065

كلية الزراعة/جامعة واسط453.0064.71اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيمريم وليد خالد عباس42182622422009066

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيميالد عالء صغير راشد42192622422009067

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية عبير العراق للبناتاحيائينور حسين محسن وافي42202622422009071

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية عبير العراق للبناتاحيائينورا حسين هادي حسين42212622422009072

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط498.0071.14اعدادية عبير العراق للبناتاحيائينورة رحيم كرم جابر42222622422009073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيهدى بدر هالل جدعان42232622422009077

كلية اآلداب/جامعة واسط528.0075.43اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيهدى عباس عبيد حمزه42242622422009079

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية عبير العراق للبناتاحيائيهناء حسين هادي حسين42252622422009080

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43ثانويةغرناطة للبناتاحيائيبنين فالح حسين علي42262622422010004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانويةغرناطة للبناتاحيائيرجاء قاسم داخل ظاهر42272622422010007

كلية طب االسنان/جامعة واسط694.0099.14ثانويةغرناطة للبناتاحيائيزهراء قيس الطيف حرز42282622422010010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0069.86ثانويةغرناطة للبناتاحيائيزهراء كريم رزاق عباس42292622422010011

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط565.0080.71ثانوية الفاطمية للبناتاحيائياروى عالء نعمه سرحان42302622422011001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط564.0080.57ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيافراح صالح محسن جهاد42312622422011004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508.0072.57ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيامنيه حسين فليح ارحيم42322622422011006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيايات رافد علي ياسر42332622422011008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيايات صالح محسن معارج42342622422011009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيبتول عباس عبد  زويد42352622422011015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيبنين علي عبد الرضا رسن42362622422011021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0066.14ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيبنين محمد رشيد ياسين42372622422011022

كلية اآلداب/جامعة واسط509.0072.71ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيتبارك جبار حسن شريف42382622422011024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473.0067.57ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيتبارك محمد شلش وجر42392622422011026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيحوراء حسين ناصر عويد42402622422011031
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط545.0077.86ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيحوراء خلف حسن صخي42412622422011032

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيحوراء علي عجيل راشد42422622422011033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0069.86ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيرتاج نصير ضيدان جابر42432622422011037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيرحمه ليلو جابر عبد هللا42442622422011038

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط597.0085.29ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيزهراء جواد عبد الكاظم عكله42452622422011042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط567.0081.00ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيزهراء صباح كريم حسن42462622422011051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان498.0071.14ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيزهراء عدنان شخناب معيجل42472622422011053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيزهراء كريم عبد هللا عبيد42482622422011055

كلية الزراعة/جامعة واسط450.0064.29ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيزهراء كريم فرحان فرمان42492622422011056

كلية الزراعة/جامعة واسط444.0063.43ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيزهراء مشتاق طالب خضير42502622422011059

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيزهراء ناصر فالح معله42512622422011060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط548.0078.29ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيزينب حسين جودي غياض42522622422011061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط529.0075.57ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيزينب عزام حسين مطلك42532622422011066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0067.43ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيزينب علي جاسم سعيد42542622422011068

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيزينب علي عبد لفته42552622422011069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط509.0072.71ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيسكينه حسين هالل شخير42562622422011078

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيصفا حسون زاير رهيف42572622422011080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط549.0078.43ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيعذراء فاضل براك محمد42582622422011084

كلية الطب/جامعة واسط705.00100.71ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيعلياء سالم عطيه داخل42592622422011085

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط504.0072.00ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيغدير فاروق حطاب ياسين42602622422011087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0068.57ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيفاطمه خلف ماجد بساله42612622422011097

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى556.0079.43ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيفاطمه شهيد خير هللا راهي42622622422011100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيفاطمه عزيز زغير فرهود42632622422011103

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية565.0080.71ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيفاطمه نجم عبد حمدان42642622422011107

كلية الطب/جامعة واسط701.00100.14ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيكوثر خلف شعيوط بحيتي42652622422011109

كلية العلوم/جامعة واسط609.0087.00ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيمريم حمزه عباس حسن42662622422011112

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيمريم عمار كريم محسن42672622422011114

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيميقات زهير لطيف حسن42682622422011117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط575.0082.14ثانوية الفاطمية للبناتاحيائينبأ جواد غانم محيسن42692622422011118

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط631.0090.14ثانوية الفاطمية للبناتاحيائينور الهدى رحيم ريسان جويد42702622422011121

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط440.0062.86ثانوية الفاطمية للبناتاحيائينور الهدى علي مظلوم كطامي42712622422011124

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط442.0063.14ثانوية الفاطمية للبناتاحيائينور الهدى محسن مطشر محسن42722622422011126

كلية العلوم/جامعة واسط597.0085.29ثانوية الفاطمية للبناتاحيائينور علي طعيمه محيسن42732622422011128

كلية العلوم/جامعة واسط600.0085.71ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيهاجر حازم قاسم منشد42742622422011129

كلية العلوم/جامعة واسط594.0084.86ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيهدى رزاق قاسم جبار42752622422011132

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43ثانوية الفاطمية للبناتاحيائييقين سالم شعيوط سوسه42762622422011135

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياحالم حيدر فاضل هادي42772622422012002

كلية التمريض/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياسالم باسم محمد عباس42782622422012003

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط458.0065.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايه عبد الستار عبد الجبار عبد هللا42792622422012008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبنت الهدى صالح حسين عبد42802622422012010
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبنين رشيد كاظم منشد42812622422012012

كلية الزراعة/جامعة واسط447.0063.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبنين كاظم فرحان عبود42822622422012013

كلية العلوم/جامعة واسط644.0092.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك محمد خليفه عيفان42832622422012014

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء البتول احمد خلف جعفر42842622422012016

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء حسان رحيم عمران42852622422012017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط503.0071.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الواحد محمود42862622422012020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0069.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوزه صفاء نعيم كرم42872622422012021

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيدنيا ساير حسين كاظم42882622422012022

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرقيه حسين مطلق عليوي42892622422012025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء خليل عبد زاير42902622422012030

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء عثمان تايه جوال42912622422012034

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين672.0096.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء علي نوار لفته42922622422012036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب حاتم جبار صالح42932622422012037

كلية القانون/جامعة واسط567.0081.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب رحيم مهدي مريشد42942622422012041

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب رشيد حميد رشيد42952622422012042

كلية العلوم/جامعة واسط597.0085.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب ساجد هاشم سهر42962622422012043

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب صفاء مرتضى رضا42972622422012044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب عدنان عبد هللا محيسن42982622422012046

كلية العلوم/جامعة واسط601.0085.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسجى محمد دشر شعيل42992622422012052

كلية الزراعة/جامعة القادسية422.0060.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسلسبيل عباس جبير موسى43002622422012053

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه جاسب حسين سلمان43012622422012059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه مهند عبد الحسن دايش43022622422012064

كلية القانون/جامعة واسط583.0083.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيلجين خالد تفاح بجاي43032622422012065

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم عطه حسين خميس43042622422012066

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينبأ خضير قاسم محمد علي43052622422012070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0075.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور عباس محمد ناصر43062622422012076

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهبه صالح عيدان حزيم43072622422012077

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيأمد نصير محمد عزال43082622422013002

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيابتهال صاحب فانوس راشد43092622422013005

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0082.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائياسماء كامل جميل داود43102622422013012

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيامنه صالح راضي ابراهيم43112622422013015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايه قيس خضير حسين43122622422013016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبتول مجيد احمد كاظم43132622422013019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد630.0090.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبراء طه ابراهيم عبود43142622422013021

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين543.0077.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين علي عبد الحسين زغير43152622422013024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحوراء جمال ناصر حسين43162622422013028

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين610.0087.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحوراء جواد حمزه ليلو43172622422013029

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيخديجه علي عبد هللا حسين43182622422013032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيدعاء محمد حسين علي43192622422013033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرند غسان علي طريمش43202622422013037
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرواء علي مال محمد43212622422013039

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء تحسين علي عريبي43222622422013040

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط488.0069.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء عادل تايه اسود43232622422013041

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء عيدان سلطان غبن43242622422013044

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد603.0086.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء محمد اسماعيل ابراهيم43252622422013045

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب احمد صبيح عزيز43262622422013047

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب ضياء خليل فياض43272622422013053

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب فالح ردام سليع43282622422013056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب هاشم عبد الحسن نعمه43292622422013057

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينه سعد فاضل كاظم43302622422013058

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية635.0090.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيساره عامر عطيوي عبود43312622422013059

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيساره عزال صالح عواد43322622422013060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسماء حازم محمد صايل43332622422013064

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط494.0070.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسندس عامر هاني موسى43342622422013065

كلية العلوم/جامعة النهرين594.0084.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسهى قدوري هاشم مذود43352622422013067

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيشروق صباح مهدي حسين43362622422013070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيعهد عادل عبد العزيز محمد43372622422013078

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط613.0087.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيغاده احسان علي حسين43382622422013079

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه حسين فرحان وداع43392622422013084

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الساده مصحب43402622422013085

كلية الطب/جامعة واسط700.00100.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه عماد عبد الحمزه لفته43412622422013089

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه كاظم ساجت عبيد43422622422013091

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه محمد عليوي جوزان43432622422013094

كلية القانون/جامعة واسط575.0082.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفرح طارق علي عباس43442622422013096

كلية العلوم/جامعة النهرين597.0085.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيلبنى عبد الكريم دراو محسن43452622422013098

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم احمد حمزه طرطير43462622422013099

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية649.0092.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم مغاور عبد الرضا علي43472622422013103

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0072.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيميس رزاق محمد ريحان43482622422013104

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية518.0074.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائينبأ سالم كريم مصطفى43492622422013105

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور عادل مهدي خلف43502622422013112

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.00100.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهيا خالد صلبي بدر43512622422013118

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط513.0073.29اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيبلسم ابكار ضاري حميد43522622422014007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيتبارك عدنان عبيد مظلوم43532622422014009

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيجنان غانم سلمان عدوان43542622422014010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر502.0071.71اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيرفل احمد حسن فياض43552622422014014

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيرقية حسين حميد خشان43562622422014015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيغفران حميد عطيه هويدي43572622422014033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيمنار احسان عاشور رمح43582622422014039

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيمنار ثامر حيدر سلمان43592622422014040

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0069.29اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيندى محسن عطيه هويدي43602622422014044
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الصفا للبناتاحيائيآيات ياسر جودة جابر43612622422015004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط548.0078.29اعدادية الصفا للبناتاحيائيابتهال عباس نوري مرزوك43622622422015006

كلية العلوم/جامعة واسط617.0088.14اعدادية الصفا للبناتاحيائيام البنين قاسم عبد جبر43632622422015010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الصفا للبناتاحيائيتبارك جادر حسين عبد الرضا43642622422015022

كلية العلوم/جامعة واسط616.0088.00اعدادية الصفا للبناتاحيائيتبارك راسم شنون محسن43652622422015024

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية الصفا للبناتاحيائيتبارك عماد عباس مايع43662622422015026

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية الصفا للبناتاحيائيدعاء جمهوري ناهي عبيد43672622422015031

كلية الزراعة/جامعة واسط426.0060.86اعدادية الصفا للبناتاحيائيرباب جبار فليح عذيب43682622422015033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط537.0076.71اعدادية الصفا للبناتاحيائيرباب زيد يوسف ياسر43692622422015034

كلية االثار/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية الصفا للبناتاحيائيرسل جواد كاظم حبيب43702622422015035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0067.86اعدادية الصفا للبناتاحيائيزهراء حران جفجير حسن43712622422015047

كلية العلوم/جامعة واسط612.0087.43اعدادية الصفا للبناتاحيائيزهراء ماجد رحم لوخه43722622422015054

كلية العلوم/جامعة واسط610.0087.14اعدادية الصفا للبناتاحيائيزهراء محسن هاشم عودة43732622422015056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط552.0078.86اعدادية الصفا للبناتاحيائيزينب حاتم محمد نشيد43742622422015058

كلية الصيدلة/جامعة ميسان689.0098.43اعدادية الصفا للبناتاحيائيساره رياض محسن شذر43752622422015065

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الصفا للبناتاحيائيشهد سالم حسين ضايف43762622422015071

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار539.0077.00اعدادية الصفا للبناتاحيائيفاطمة قاسم رحم صالح43772622422015087

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الصفا للبناتاحيائيفاطمه عدنان هادي ظاهر43782622422015090

كلية التمريض/جامعة تلعفر644.0092.00اعدادية الصفا للبناتاحيائيمريم كاظم شذر مطر43792622422015092

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية الصفا للبناتاحيائيمنار احمد سعد محمد43802622422015093

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط515.0073.57اعدادية الصفا للبناتاحيائينبأ محسن حبوب كماز43812622422015098

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الصفا للبناتاحيائينرجس احمد بشير سالم43822622422015100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0076.57اعدادية الصفا للبناتاحيائيهدى حسين حمزة كريم43832622422015106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط567.0081.00اعدادية الصفا للبناتاحيائيهدى حميد بنيه العاطي43842622422015107

كلية العلوم/جامعة واسط623.0089.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيآيه علي عناد عليج43852622422016003

كلية طب االسنان/جامعة واسط694.0099.14اعدادية الغدير للبناتاحيائيابتهال حسين علي سرحان43862622422016006

كلية العلوم/جامعة واسط638.0091.14اعدادية الغدير للبناتاحيائياخالص سباهي حسن نهير43872622422016009

كلية العلوم/جامعة واسط626.0089.43اعدادية الغدير للبناتاحيائيافنان عقيل كطن عبد هللا43882622422016014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية الغدير للبناتاحيائياالء حامد عطيه شونه43892622422016015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الغدير للبناتاحيائيامنه علي مهاوش روضان43902622422016021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط576.0082.29اعدادية الغدير للبناتاحيائيامنه ليث بادي حسين43912622422016022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيانفال عبد الكاظم عيال بحت43922622422016025

كلية العلوم/جامعة واسط598.0085.43اعدادية الغدير للبناتاحيائيايمان فرحان حميد جبر43932622422016029

كلية الزراعة/جامعة واسط439.0062.71اعدادية الغدير للبناتاحيائيبتول سعد يونس رحمان43942622422016033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط559.0079.86اعدادية الغدير للبناتاحيائيبتول علي مستو شلوان43952622422016037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0066.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيبراء ثائر محسن كاظم43962622422016038

كلية العلوم/جامعة واسط644.0092.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيبراء ستار جابر يوسف43972622422016039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43اعدادية الغدير للبناتاحيائيبنين بشار عليوي خلف43982622422016040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486.0069.43اعدادية الغدير للبناتاحيائيبنين حسن مونس الزم43992622422016042

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0061.86اعدادية الغدير للبناتاحيائيبنين سعد كريم مهيهي44002622422016045
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية الغدير للبناتاحيائيبنين علي حسين ناصر44012622422016048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0075.71اعدادية الغدير للبناتاحيائيبنين علي عجيل شبوط44022622422016049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0067.71اعدادية الغدير للبناتاحيائيبنين نجيب نوام جوده44032622422016051

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط572.0081.71اعدادية الغدير للبناتاحيائيتبارك عباس هادي عاشور44042622422016058

كلية الزراعة/جامعة واسط521.0074.43اعدادية الغدير للبناتاحيائيتبارك عبوس عبد هللا صالح44052622422016059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500.0071.43اعدادية الغدير للبناتاحيائيتبارك عطيه ناصر حسين44062622422016060

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيتقى هللا حسين فاضل محمد44072622422016062

كلية الزراعة/جامعة واسط424.0060.57اعدادية الغدير للبناتاحيائيحنان عماد حسين كمر44082622422016067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط523.0074.71اعدادية الغدير للبناتاحيائيحوراء سعيد مجبل مصيخ44092622422016070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر493.0070.43اعدادية الغدير للبناتاحيائيحوراء عباس هادي عاشور44102622422016072

كلية العلوم/جامعة واسط619.0088.43اعدادية الغدير للبناتاحيائيحوراء فزاع دهيلي جاسب44112622422016079

كلية العلوم/جامعة واسط612.0087.43اعدادية الغدير للبناتاحيائيخديجه قاسم كناد زايد44122622422016082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية الغدير للبناتاحيائيدنيا عبد الكريم عبد هللا زغير44132622422016088

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية الغدير للبناتاحيائيرحمه احمد ناصر خليل44142622422016091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط545.0077.86اعدادية الغدير للبناتاحيائيرسل سلمان محمد جاسم44152622422016093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484.0069.14اعدادية الغدير للبناتاحيائيرسل عدنان شاكر دشر44162622422016094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية الغدير للبناتاحيائيرسل فاضل آزار كوار44172622422016096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0068.14اعدادية الغدير للبناتاحيائيرسل نعيم بدير زاير44182622422016097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى689.0098.43اعدادية الغدير للبناتاحيائيرقيه حسين غافل سلطان44192622422016100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط559.0079.86اعدادية الغدير للبناتاحيائيرقيه رزاق حبيب طراد44202622422016103

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية الغدير للبناتاحيائيرقيه غسان جار هللا كريم44212622422016105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29اعدادية الغدير للبناتاحيائيرقيه مهدي لطيف كاظم44222622422016107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط543.0077.57اعدادية الغدير للبناتاحيائيرقيه ياسر شنتر خلف44232622422016108

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية659.0094.14اعدادية الغدير للبناتاحيائيرنا علي حسين بدير44242622422016109

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط617.0088.14اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء بشار قحطان عوفي44252622422016117

كلية الزراعة/جامعة واسط424.0060.57اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء جواد مخيف حمزه44262622422016120

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء زامل عبيد مبارك44272622422016127

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط512.0073.14اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء صالح مطير حيال44282622422016133

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط578.0082.57اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء عباس عبد الحسين نشمي44292622422016136

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء عباس مع هللا بدوي44302622422016137

كلية العلوم/جامعة واسط638.0091.14اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء عباس وادي طاهر44312622422016138

كلية الزراعة/جامعة واسط421.0060.14اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء علي طعان عليوي44322622422016139

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء فاضل ساهي ياقوت44332622422016141

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء مازن جمعه عبد44342622422016146

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى385.0055.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم كشيش44352622422016149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0075.86اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء منير ماجد ناجي44362622422016150

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط512.0073.14اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء نصير بشير هالل44372622422016152

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء هادي عويد علي44382622422016153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484.0069.14اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب جمعه جهف رمثان44392622422016159

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب حسن عالوي عريبي44402622422016161
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0078.14اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب حسن ناهي عزيز44412622422016162

كلية العلوم/جامعة واسط620.0088.57اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب رضا ريسان عبد44422622422016166

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب رضا علي محمد44432622422016167

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط506.0072.29اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب صالح عبد نايف44442622422016170

كلية الطب/جامعة واسط701.00100.14اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب عزيز سلمان مشجل44452622422016173

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0077.71اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب علي حسين جاسم44462622422016175

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط524.0074.86اعدادية الغدير للبناتاحيائيساره اسماعيل سهل حريجه44472622422016184

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط578.0082.57اعدادية الغدير للبناتاحيائيسجى جعفر كاظم حسن44482622422016187

كلية الزراعة/جامعة واسط425.0060.71اعدادية الغدير للبناتاحيائيسجى عادل شاكر دشر44492622422016188

كلية العلوم/جامعة واسط592.0084.57اعدادية الغدير للبناتاحيائيشهد محمد علي عيسى44502622422016198

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيضحى علي عاجل زبيدي44512622422016201

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية الغدير للبناتاحيائيضحى محمد كاظم كشيش44522622422016202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0065.86اعدادية الغدير للبناتاحيائيعذراء عبود عبد الحسين هادي44532622422016206

كلية الزراعة/جامعة واسط430.0061.43اعدادية الغدير للبناتاحيائيعذراء نعيم رجي فليح44542622422016207

كلية العلوم/جامعة واسط603.0086.14اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمة رحيم عبد الحسين مظلوم44552622422016215

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط453.0064.71اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه جبار كريم نعيس44562622422016222

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه جبار مطير راضي44572622422016223

كلية العلوم/جامعة واسط609.0087.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم هليل44582622422016225

كلية الزراعة/جامعة واسط437.0062.43اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه ساجد حميد دحام44592622422016227

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط555.0079.29اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه صادق علي رهو44602622422016231

كلية العلوم/جامعة واسط672.0096.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين تركي يوسف44612622422016234

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0066.57اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه كريم كاظم جاسم44622622422016238

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز667.0095.29اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه نبيل سرحان حسين44632622422016240

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط620.0088.57اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه نجم حسن راضي44642622422016241

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0075.86اعدادية الغدير للبناتاحيائيمريم جابر مريح جالي44652622422016248

كلية العلوم/جامعة واسط639.0091.29اعدادية الغدير للبناتاحيائيمريم حسين طاهر مهدي44662622422016250

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط518.0074.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيمريم عباس زغير محمد44672622422016254

كلية الزراعة/جامعة واسط439.0062.71اعدادية الغدير للبناتاحيائيمريم عماد هالل منهل44682622422016256

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0071.71اعدادية الغدير للبناتاحيائيمريم عويد جباري فالح44692622422016257

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0066.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيمريم محمد طالب محمد44702622422016260

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14اعدادية الغدير للبناتاحيائيمريم نجاح ياسر سعدون44712622422016262

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط622.0088.86اعدادية الغدير للبناتاحيائيمنتهى فيصل بريسم فهد44722622422016266

كلية العلوم/جامعة واسط633.0090.43اعدادية الغدير للبناتاحيائينبأ عباس وادي طاهر44732622422016268

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية الغدير للبناتاحيائينبأ علي حسين مصاول44742622422016270

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط505.0072.14اعدادية الغدير للبناتاحيائينبأ محمد علوان مهاوش44752622422016273

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الغدير للبناتاحيائيندى حافظ علي عبد الحسن44762622422016275

كلية الزراعة/جامعة واسط437.0062.43اعدادية الغدير للبناتاحيائينور الزهراء عماد علي فيصل44772622422016285

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0068.14اعدادية الغدير للبناتاحيائينور الهدى عماد منصور عاشور44782622422016289

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الغدير للبناتاحيائينور الهدى ماجد حسن رجاب44792622422016290

كلية الزراعة/جامعة واسط451.0064.43اعدادية الغدير للبناتاحيائينور حسين ضلع هادي44802622422016292
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كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية الغدير للبناتاحيائينور غازي كريم ياسين44812622422016294

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0068.57اعدادية الغدير للبناتاحيائينوره حريز جبر ضايف44822622422016296

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43اعدادية الغدير للبناتاحيائيهناء علي جابر هداد44832622422016305

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57اعدادية الغدير للبناتاحيائيوالء محسن عباس جبر44842622422016308

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476.0068.00اعدادية الغدير للبناتاحيائييقين خالد شمال عجيل44852622422016311

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية النعمانية للبناتاحيائيآيه علي ممتاز حبيب44862622422017001

كلية العلوم/جامعة واسط600.0085.71اعدادية النعمانية للبناتاحيائيابتهال عبيد كاظم عباس44872622422017003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية النعمانية للبناتاحيائيابرار مجيد كاظم عبيد44882622422017005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط596.0085.14اعدادية النعمانية للبناتاحيائياخالص صالح حسن جفات44892622422017007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية النعمانية للبناتاحيائياسراء عبد الحسن حسين معيوف44902622422017010

كلية الزراعة/جامعة واسط480.0068.57اعدادية النعمانية للبناتاحيائياسماء جواد حسين علي44912622422017012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائياسيل هاشم جراح كاظم44922622422017013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط541.0077.29اعدادية النعمانية للبناتاحيائيافنان قيس حميد رحيم44932622422017014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0065.86اعدادية النعمانية للبناتاحيائياالء موحان كاظم ياسر44942622422017019

كلية العلوم/جامعة واسط596.0085.14اعدادية النعمانية للبناتاحيائيامل محمد عبد هللا تملي44952622422017020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية النعمانية للبناتاحيائيايات محمد ربح كاظم44962622422017022

كلية العلوم/جامعة واسط597.0085.29اعدادية النعمانية للبناتاحيائيايه نوري حسين عزيز44972622422017024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية النعمانية للبناتاحيائيبدور ماجد علي جبير44982622422017027

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية النعمانية للبناتاحيائيبنين حبيب ممتاز حبيب44992622422017028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط612.0087.43اعدادية النعمانية للبناتاحيائيبنين مالك هاشم حمود45002622422017032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط545.0077.86اعدادية النعمانية للبناتاحيائيبيداء موحان حمزه لوتي45012622422017034

كلية العلوم/جامعة االنبار647.0092.43اعدادية النعمانية للبناتاحيائيتبارك سعود محمد حوار45022622422017037

كلية القانون/جامعة واسط584.0083.43اعدادية النعمانية للبناتاحيائيتبارك عبد الهادي حسون مظلوم45032622422017038

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71اعدادية النعمانية للبناتاحيائيتهاني جبار عبد هللا حمزه45042622422017042

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل594.0084.86اعدادية النعمانية للبناتاحيائيحوراء عباس حميد جواد45052622422017047

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية النعمانية للبناتاحيائيحوراء علي مظهر توفيق45062622422017048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية النعمانية للبناتاحيائيحوراء محمد حميد مسرهد45072622422017051

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط559.0079.86اعدادية النعمانية للبناتاحيائيدعاء حسين اسوادي لفته45082622422017054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط534.0076.29اعدادية النعمانية للبناتاحيائيرسل صادق عزيز حسين45092622422017060

كلية العلوم/جامعة واسط602.0086.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيرقيه جواد كاظم جواد45102622422017064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط607.0086.71اعدادية النعمانية للبناتاحيائيرقيه حسين مظهر توفيق45112622422017065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط557.0079.57اعدادية النعمانية للبناتاحيائيرقيه صبار عبيد كدس45122622422017067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية النعمانية للبناتاحيائيرقيه عبد الهادي حسون مظلوم45132622422017068

كلية العلوم/جامعة واسط617.0088.14اعدادية النعمانية للبناتاحيائيرقيه نذير محيسن حسين45142622422017070

كلية القانون/جامعة واسط569.0081.29اعدادية النعمانية للبناتاحيائيرقيه هويدي مويلح حسين45152622422017071

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0090.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء جاسم انور حسن45162622422017073

كلية العلوم/جامعة واسط606.0086.57اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء جعفر رحيم هادي45172622422017075

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط609.0087.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء حسين اسوادي لفته45182622422017078

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء حسين عداي راضي45192622422017079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0078.14اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء شاكر عزيز سالم45202622422017083

188 من 113صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 واسط

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل559.0079.86اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء صامد كريم علي45212622422017084

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء طالب حاشوش طراد45222622422017085

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0086.43اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء غسان علي حسين45232622422017092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط534.0076.29اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء مازن جعفر صادق45242622422017093

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء محمد حميد مسرهد45252622422017094

كلية العلوم/جامعة واسط616.0088.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء نبيل حسين علي45262622422017095

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء نجم عبيد مايود45272622422017096

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء هادي جهاد عباس45282622422017097

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهره علي عبد هللا تملي45292622422017098

كلية اآلداب/جامعة واسط472.0067.43اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب حسيب صباح عيالن45302622422017100

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط587.0083.86اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب حميد وناس تمر45312622422017101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488.0069.71اعدادية النعمانية للبناتاحيائيسيماء صالح مهدي نور45322622422017113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0070.86اعدادية النعمانية للبناتاحيائيشهالء ماهر صالح خضير45332622422017117

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0097.86اعدادية النعمانية للبناتاحيائيضحى محمد خليل عبد العزيز45342622422017120

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل519.0074.14اعدادية النعمانية للبناتاحيائيطفوف عدنان هاتف مطرود45352622422017121

كلية اآلداب/جامعة واسط492.0070.29اعدادية النعمانية للبناتاحيائيطيبه ثامر عبد الكريم حمزه45362622422017123

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية النعمانية للبناتاحيائيعبير ابراهيم ساجت سلمان45372622422017125

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية النعمانية للبناتاحيائيعذراء رعد الزم عبد عون45382622422017126

كلية التربية/جامعة ميسان525.0075.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيعذراء كاظم دليمي دليفي45392622422017127

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه احمد ضياء هادي45402622422017134

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عماد كاظم عطيه45412622422017135

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط552.0078.86اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه ثامر عبد الكريم حمزه45422622422017137

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه جعفر حمزه راضي45432622422017138

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة698.0099.71اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه حبيب عبد السادة جوده45442622422017139

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه حسين علي حبه45452622422017140

كلية العلوم/جامعة واسط628.0089.71اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه حسين علي غضبان45462622422017141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه عطا حسين حميدي45472622422017144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط573.0081.86اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه عنبر فرهود خليف45482622422017145

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه فالح موحان كتاب45492622422017146

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه كاظم حسين سبع45502622422017147

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية النعمانية للبناتاحيائيكوثر احمد عبد العباس مانع45512622422017152

كلية التربية/جامعة القادسية557.0079.57اعدادية النعمانية للبناتاحيائيكوثر علي عبد الكاظم غيدان45522622422017153

كلية اآلداب/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية النعمانية للبناتاحيائيلقاء رحمن سمج ابراهيم45532622422017155

كلية الزراعة/جامعة واسط456.0065.14اعدادية النعمانية للبناتاحيائيليلى حسين مهدي حديد45542622422017156

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط602.0086.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيمريم عباس جبر منفي45552622422017160

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية النعمانية للبناتاحيائيمريم عيسى سرحان فرج45562622422017162

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية النعمانية للبناتاحيائيملكه ستار يعقوب عذاب45572622422017165

كلية العلوم/جامعة واسط620.0088.57اعدادية النعمانية للبناتاحيائيمنار كريم مناحي حسين45582622422017166

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيميس محمد علي طالب علي45592622422017171

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية النعمانية للبناتاحيائينبا بهاء حميد جليب45602622422017172
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قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء488.0069.71اعدادية النعمانية للبناتاحيائينبا عبد العباس عبد هللا حسين45612622422017177

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية النعمانية للبناتاحيائيندى عباس حسين راهي45622622422017179

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية581.0083.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائينور الهدى نعيم ربح كاظم45632622422017186

كلية العلوم/جامعة واسط628.0089.71اعدادية النعمانية للبناتاحيائيهبه نذير محمود حسين45642622422017191

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية النعمانية للبناتاحيائيهدى ناجح حمزه شكوري45652622422017198

كلية التمريض/جامعة الكوفة685.0097.86اعدادية النعمانية للبناتاحيائيهدى هاشم نواص جعفر45662622422017199

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية النعمانية للبناتاحيائيياسمين احمد ماجد حربي45672622422017201

كلية اآلداب/جامعة واسط521.0074.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيآمنه مهدي حنون حسن45682622422018003

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط512.0073.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيآيه ريسان غازي ورش45692622422018004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط520.0074.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيآيه علي عبد جكنوم45702622422018006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط587.0083.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيآيه ياسر عيدان خليف45712622422018008

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط440.0062.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائياثمار قاسم خضير راشد45722622422018011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيامل خليل خضير عيدان45732622422018018

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0061.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبتول سعد امري صعصع45742622422018025

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط498.0071.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبتول سعيد كاظم فرحان45752622422018026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط574.0082.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبراء جاسم محمد جويد45762622422018029

كلية العلوم/جامعة واسط610.0087.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنت الهدى محمد أنعيم خضر45772622422018032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط567.0081.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين حسوني كباشي فضيل45782622422018033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط616.0088.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين فالح علي عبد هللا45792622422018035

كلية االعالم/جامعة ذي قار436.0062.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك سكر مهدي جبر45802622422018038

كلية اآلداب/جامعة واسط481.0068.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك شمخي يابر عويد45812622422018039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0066.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك طالب خلف عباس45822622422018040

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيجنه عوده كاظم كاطع45832622422018043

كلية العلوم/جامعة واسط619.0088.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء حسين حسان خضير45842622422018044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507.0072.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء ريحان نعيم خلف45852622422018045

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيخديجه حيدر حسين ورد45862622422018049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيدعاء فالح حسن حاجم45872622422018054

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرغد فرج محمد حمزه45882622422018059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط618.0088.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرغد ناظم مانع عرار45892622422018060

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرقيه محمد حسن حلو45902622422018063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرنا مهدي بريسم سدخان45912622422018065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء جبار حسن عبد علي45922622422018073

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء جالل ناصر غالي45932622422018075

كلية الزراعة/جامعة واسط467.0066.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء حاتم كريم رمث45942622422018077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط604.0086.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء حازم عبد علي جابر45952622422018078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء حسين جاسم ساجت45962622422018080

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء حيدر مكطوف جوده45972622422018084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء خالد هدام عنتان45982622422018086

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء خضير ثجيل عبد45992622422018087

كلية العلوم/جامعة واسط602.0086.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء رياض علي حسين46002622422018088

188 من 115صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 واسط

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة واسط626.0089.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء زمن راهي عوده46012622422018089

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء سعد خلف جابر46022622422018090

كلية الطب/جامعة واسط699.0099.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء صالح هادي سلمان46032622422018092

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط501.0071.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء صبار مهدي صالح46042622422018093

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء عادل جسام جبار46052622422018095

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء علي نعيم جاسم46062622422018099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط555.0079.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء غازي جالب راهي46072622422018100

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط526.0075.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء قاسم عيدي غرب46082622422018103

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة568.0081.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء كاظم غالم علي46092622422018104

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط555.0079.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء منتظر جابر مناحي46102622422018107

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء منصور هارف دعاج46112622422018108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط566.0080.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء هاشم نعيم جعيله46122622422018112

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط584.0083.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب احمد حسين علي46132622422018114

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط534.0076.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب جواد كاظم طرار46142622422018116

كلية العلوم/جامعة واسط623.0089.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب حبيب عوده غضيب46152622422018117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0067.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب حسن رسول جريدي46162622422018118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط588.0084.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب حسين عبد الرضا عمير46172622422018120

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط524.0074.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب خالد محمد عباس46182622422018121

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب رائد جليل عباس46192622422018122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط520.0074.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب صالح حسن عبد علي46202622422018124

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب علوان حسن منصور46212622422018128

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط567.0081.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب علي عبد عالوي46222622422018132

كلية العلوم/جامعة واسط606.0086.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب غركان عكار مدير46232622422018134

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب ميثم علي جياد46242622422018135

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب نزيه جبار عائد46252622422018138

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط635.0090.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب نعيم جاسم محمد46262622422018139

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى390.0055.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب يوسف كاظم خليف46272622422018141

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسجى سامي ماهود عبار46282622422018143

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط534.0076.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسرى ياسر عبد علي حسين46292622422018145

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشهد علي حنون جاسم46302622422018149

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشهالء سعيد راهي تفاح46312622422018150

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشيماء فيصل بدر عبد الحسين46322622422018151

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيضحى زمان جبار رهيف46332622422018155

كلية طب االسنان/جامعة واسط693.0099.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيضحى سعد مطير غالي46342622422018156

كلية العلوم/جامعة واسط602.0086.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيعذراء فاهم هاشم مال هللا46352622422018160

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة حسن ابراهيم عبد هللا46362622422018163

كلية الزراعة/جامعة واسط437.0062.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة سعد امري صعصع46372622422018164

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط539.0077.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه احمد محمد جاني46382622422018166

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0076.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه جبار عبيد كعيد46392622422018167

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه جياد منصور صالح46402622422018169
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كلية العلوم/جامعة واسط618.0088.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه حسن ديكان منخي46412622422018170

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه رزاق يونس سلمان46422622422018175

كلية العلوم/جامعة واسط594.0084.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه طالب فاضل مويح46432622422018178

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه علي عنيد مناحي46442622422018179

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه ماجد شالل زامل46452622422018182

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيكوثر حامد شميل عذيب46462622422018189

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم حسين تركي جيجان46472622422018191

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم صالح بدر عبود46482622422018192

كلية الزراعة/جامعة واسط456.0065.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم عدنان كليص عبد هللا46492622422018194

كلية اآلداب/جامعة واسط481.0068.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم نزيه جبار عائد46502622422018199

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمهجه محمد عبد الحسن علكم46512622422018203

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط509.0072.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيميساء محمد حسين جداح46522622422018204

كلية اآلداب/جامعة واسط492.0070.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ كاظم عنتان جاسم46532622422018205

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط510.0072.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينسرين محمد كطيف كاظم46542622422018211

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية639.0091.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الزهراء علي سلمان دويحي46552622422018212

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى سعد صالل عليوي46562622422018215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0067.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى نصار كاظم منسي46572622422018222

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط566.0080.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور صباح كريم عوفي46582622422018226

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور مراد كاظم سهيل46592622422018228

كلية الزراعة/جامعة واسط458.0065.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهبه علي عطيوي عبد الحسين46602622422018231

كلية الزراعة/جامعة واسط495.0070.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهدى عبد الباري ناجي كاظم46612622422018234

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0075.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهديل حمزه علي عذاب46622622422018238

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء596.0085.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائييقين قاسم عبد العباس ياسين46632622422018242

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك عباس جعفر موسى46642622422019007

كلية العلوم/جامعة واسط634.0090.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء عبد الكاظم ثاجب محمد46652622422019011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط555.0079.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيدعاء شاكر حميد خلف46662622422019013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط494.0070.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيرحاب هشام كريم فرحان46672622422019014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0070.86اعدادية الهدى للبناتاحيائيرحمه هللا كاظم رشيد سلمان46682622422019015

كلية الزراعة/جامعة واسط436.0062.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء حميد كريم فرحان46692622422019021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487.0069.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء علي حسن مراح46702622422019024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط623.0089.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء مهدي صالح مهدي46712622422019027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473.0067.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب امجد عبد المجيد حسين46722622422019028

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب محمد جميل حسين46732622422019032

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط455.0065.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيسراب سرحان سلمان ناصر46742622422019033

كلية الزراعة/جامعة واسط441.0063.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيسكينه اسعد جمعه حسين46752622422019034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط530.0075.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيطيف حيدر جاسم محمد46762622422019037

كلية الطب/جامعة سومر698.0099.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيعذراء هيثم كريم سلمان46772622422019039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط523.0074.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه حميد ثعبان عادي46782622422019044

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار644.0092.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم جاسم محمد حسن46792622422019050

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الهدى للبناتاحيائينبأ عادل خلف حسن46802622422019053
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0075.71اعدادية الهدى للبناتاحيائينور الهدى وليد شمال مشاي46812622422019057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط511.0073.00اعدادية الهدى للبناتاحيائينور حسين عبد شحطان46822622422019058

كلية الزراعة/جامعة واسط423.0060.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيوسن عباس جاسم رزن46832622422019061

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية الحفرية للبناتاحيائياسيل علي داود حمزة46842622422020004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل557.0079.57اعدادية الحفرية للبناتاحيائيتبارك جميل حسين سلمان46852622422020012

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية الحفرية للبناتاحيائيدعاء ستار خلف جبر46862622422020016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية الحفرية للبناتاحيائيرنا جاسم كريم عطية46872622422020018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86اعدادية الحفرية للبناتاحيائيرنا مجيد سالم علي46882622422020019

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية621.0088.71اعدادية الحفرية للبناتاحيائيزينب راسم سعدون عبد الحسن46892622422020027

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية الحفرية للبناتاحيائيزينب سلمان شريف تقي46902622422020029

كلية العلوم/جامعة واسط593.0084.71اعدادية الحفرية للبناتاحيائيزينة فرحان جواد كاظم46912622422020033

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الحفرية للبناتاحيائيسرى محمد حميد علي46922622422020036

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية الحفرية للبناتاحيائيشهد محمد داود حمزة46932622422020041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية الحفرية للبناتاحيائيطبية علي جاسم محمد46942622422020044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية الحفرية للبناتاحيائيطيبة حسن حساني مسربت46952622422020045

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية الحفرية للبناتاحيائيغفران سعد لعيبي سعد46962622422020049

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71اعدادية الحفرية للبناتاحيائيمريم فالح حسن علي46972622422020059

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد626.0089.43اعدادية الحفرية للبناتاحيائيمها محسن ثجيل حميد46982622422020061

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0086.14اعدادية الحفرية للبناتاحيائينبأ سهران كاظم حالوب46992622422020062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الحفرية للبناتاحيائينور سليم كيالن منهل47002622422020065

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيأساور حيدر محمد داود47012622422021001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيآطياب ياسين نور ريس47022622422021002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط485.0069.29اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيأيات سعيد سامي عبد االمير47032622422021005

كلية العلوم/جامعة واسط597.0085.29اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيآيه فالح مراد كاظم47042622422021006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0076.86اعدادية الزبيدية للبناتاحيائياساور اسماعيل نور ريس47052622422021007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيايه خالد تركي شاكر47062622422021011

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيبنين ثامر وحيد جعيل47072622422021015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيبنين رحيم محمد صفانه47082622422021016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيبنين سعيد عبد الحر كاظم47092622422021017

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط444.0063.43اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيبنين فاضل عبيس جراح47102622422021019

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيتبارك علي ناجي حمزه47112622422021021

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيتبارك ماجد رشيد عبار47122622422021022

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد620.0088.57اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيجنات ناطق راضي طلفاح47132622422021024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط590.0084.29اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيحوراء محمد مهدي ناصر47142622422021028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء617.0088.14اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيختام ماجد حامد جسام47152622422021030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيرتاج سامي خضير سيد47162622422021034

كلية الزراعة/جامعة واسط429.0061.29اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيريام علي عايد محمود47172622422021037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيزهراء فراس حازم مهدي47182622422021039

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيزينب مجيد محمد نصيف47192622422021045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0075.57اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيزينه كريم محمد صفانه47202622422021047
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيساره طالب كامل رسن47212622422021049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى690.0098.57اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيساره عبد هللا بلبول جعيل47222622422021050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيشهد رحيم جاسم محمد47232622422021052

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيشيماء لطيف فالح حمد47242622422021053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيضحى محي كريم سلمان47252622422021055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0067.86اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيعذراء ثامر يوسف عبطان47262622422021057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيعال يقضان غضبان علي47272622422021059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيغفران صدام جميل شراد47282622422021061

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيفاتن علي محسن نايف47292622422021063

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيفاطمه امجد محمود عبد هللا47302622422021064

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيفاطمه جابر كاظم حميد47312622422021065

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيفاطمه علي كاظم فرحان47322622422021068

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيفاطمه علي محسن نايف47332622422021069

كلية العلوم/جامعة بابل632.0090.29اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيقدس حيدر محمد داود47342622422021072

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط485.0069.29اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيمريم اكرم عيدان يوسف47352622422021073

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيمريم غيدان جاسم محمد47362622422021074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية الزبيدية للبناتاحيائينبأ نهاد كيتب سلمان47372622422021078

كلية العلوم/جامعة واسط603.0086.14اعدادية الزبيدية للبناتاحيائينهايه خالد حمزه مديح47382622422021079

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الزبيدية للبناتاحيائينور الهدى محمد جاسم عبد هللا47392622422021080

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية635.0090.71اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيهدى جبر حسن نعيمه47402622422021084

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط491.0070.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائيايه عباس عبد نعمه47412622422022012

كلية العلوم/جامعة واسط615.0087.86اعدادية الموفقية للبناتاحيائيبتول محمد صبيح فشك47422622422022018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الموفقية للبناتاحيائيتبارك ناهض بريسم راضي47432622422022026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0067.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائيتقى جواد رحم زغير47442622422022027

كلية الزراعة/جامعة واسط420.0060.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيتماضر قيس عبد حاجم47452622422022028

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الموفقية للبناتاحيائيجنان عوده جلو نجم47462622422022031

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43اعدادية الموفقية للبناتاحيائيحوراء شرشاب حميد عباس47472622422022034

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية الموفقية للبناتاحيائيدعاء حسن عليوي شبيب47482622422022038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط540.0077.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائيدنيا زياد عارف نمير47492622422022041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط551.0078.71اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزهراء جميل علي محمد47502622422022049

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط490.0070.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزهراء حسين علي حاجم47512622422022050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية497.0071.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزهراء سامي ظاهر حسين47522622422022051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط620.0088.57اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزينب صباح كاظم حمزه47532622422022061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط552.0078.86اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزينب عالوي حسين هيهو47542622422022064

كلية العلوم/جامعة واسط610.0087.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزينب غني عجيل مدب47552622422022065

كلية العلوم/جامعة واسط593.0084.71اعدادية الموفقية للبناتاحيائيسميه شعالن علي حاجم47562622422022072

كلية العلوم/جامعة واسط606.0086.57اعدادية الموفقية للبناتاحيائيشذى خالد حواس حمد47572622422022073

كلية العلوم/جامعة واسط599.0085.57اعدادية الموفقية للبناتاحيائيشهد ميهول محسن جبجاب47582622422022075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر453.0064.71اعدادية الموفقية للبناتاحيائيضحى صادق كامل سعيد47592622422022078

كلية العلوم/جامعة واسط610.0087.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائيعائشه زيدان خليفه مجلي47602622422022079
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0075.57اعدادية الموفقية للبناتاحيائيعذاري عطا هللا منادي مجباس47612622422022080

كلية التمريض/جامعة ذي قار673.0096.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائيعذراء عوده خلف رحيل47622622422022081

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط569.0081.29اعدادية الموفقية للبناتاحيائيغفران فرحان والي يعكوب47632622422022087

كلية العلوم/جامعة واسط589.0084.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائيغفران هالل جبار علي47642622422022088

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية635.0090.71اعدادية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه جليل علي محمد47652622422022091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط549.0078.43اعدادية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه حسن هالل عنيد47662622422022092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه رشيد صبر حسن47672622422022094

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه سامي كرم زغير47682622422022095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط520.0074.29اعدادية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه سعيد كاظم عبيد47692622422022096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين خليفه فرج47702622422022097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه محمد شاتي عذيب47712622422022098

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية الموفقية للبناتاحيائيليلى عبيد عذوب داحر47722622422022103

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية الموفقية للبناتاحيائيمريم حاكم معارج ساجت47732622422022104

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية644.0092.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائيمريم علي حميد مشحن47742622422022106

كلية العلوم/جامعة واسط598.0085.43اعدادية الموفقية للبناتاحيائيمريم كريم جار هللا عواد47752622422022107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط563.0080.43اعدادية الموفقية للبناتاحيائيمريم لطيف جياد ظفير47762622422022108

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0081.71اعدادية الموفقية للبناتاحيائيمعصومه كريم علوان حمزه47772622422022109

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29اعدادية الموفقية للبناتاحيائينبا كاظم حمص محمد47782622422022112

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت494.0070.57اعدادية الموفقية للبناتاحيائينجاه حمود عوده صخي47792622422022114

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر492.0070.29اعدادية الموفقية للبناتاحيائينرجس يحيى رضو محيسن47802622422022115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط566.0080.86اعدادية الموفقية للبناتاحيائينور الزهراء نجاح شمال هداب47812622422022118

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الموفقية للبناتاحيائينور الهدى محسن كرم زغير47822622422022121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط565.0080.71اعدادية الموفقية للبناتاحيائينور عبد الكريم عبد الجليل وناس47832622422022122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط618.0088.29اعدادية الموفقية للبناتاحيائينورا صدام ملوه غالي47842622422022123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14اعدادية الموفقية للبناتاحيائيهبه ناصر سهيل علي47852622422022127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط558.0079.71اعدادية الموفقية للبناتاحيائيهدى ناصر سهيل علي47862622422022129

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية الموفقية للبناتاحيائيهديل فليح ورير جلوب47872622422022130

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط513.0073.29اعدادية المشكاة للبناتاحيائياحالم جواد كاظم ميلي47882622422023001

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط508.0072.57اعدادية المشكاة للبناتاحيائياسماء علي كانو جبر47892622422023003

كلية التمريض/جامعة كربالء667.0095.29اعدادية المشكاة للبناتاحيائيامنة عوفي هريو دخيل47902622422023005

كلية العلوم/جامعة واسط635.0090.71اعدادية المشكاة للبناتاحيائيبتول عقيل سرحان حمد47912622422023011

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية المشكاة للبناتاحيائيبراء كمال ابراهيم عبد47922622422023012

كلية العلوم/جامعة واسط593.0084.71اعدادية المشكاة للبناتاحيائيبنين سامي مباهض نعمه47932622422023014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية المشكاة للبناتاحيائيجنات مجيد عبد النبي عجه47942622422023015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية المشكاة للبناتاحيائيدره الصفا عيسى رضا حمزه47952622422023018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0064.71اعدادية المشكاة للبناتاحيائيروان حيدر محسن ياسين47962622422023022

كلية العلوم/جامعة واسط635.0090.71اعدادية المشكاة للبناتاحيائيرياحين ثائر مجيد حنون47972622422023023

كلية العلوم/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزهراء جبار جليل عيدان47982622422023024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط522.0074.57اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزهراء خضير عباس صالح47992622422023027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزينب جاسم كريم ابو الدوش48002622422023030
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزينب جميل سلمان راشد48012622422023031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزينب مهدي جبري سعدون48022622422023034

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0073.57اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزينه حسن سلمان محيسن48032622422023035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0068.29اعدادية المشكاة للبناتاحيائيضحى جمال موسى شيحان48042622422023041

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57اعدادية المشكاة للبناتاحيائيمريم محسن رحمان موسى48052622422023047

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط561.0080.14اعدادية المشكاة للبناتاحيائيمناجاة سعد هويرف كريم48062622422023049

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء655.0093.57اعدادية المشكاة للبناتاحيائينبا مهدي محسن جابر48072622422023052

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية المشكاة للبناتاحيائينور عبد الكاظم طراد كاظم48082622422023054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499.0071.29اعدادية المشكاة للبناتاحيائينورا طعيمه رديج خضر48092622422023055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0076.86اعدادية المشكاة للبناتاحيائيهديل كريم علوان هويدي48102622422023059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0067.86ثانوية فضة للبناتاحيائيايمان زغير عبد الصاحب حشيش48112622422024004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية فضة للبناتاحيائيبنين جاسم محمد شناوه48122622422024007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية فضة للبناتاحيائيبنين فالح موسى كطوف48132622422024009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية فضة للبناتاحيائيبنين محمد قاسم عبد48142622422024011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510.0072.86ثانوية فضة للبناتاحيائيحميده حسن صافي خزعل48152622422024016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية فضة للبناتاحيائيحنين حامد ناصر مويد48162622422024017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط586.0083.71ثانوية فضة للبناتاحيائيحوراء عبد الرحمن متعب سرهيد48172622422024020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية فضة للبناتاحيائيحوراء علي خلف نشمي48182622422024021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43ثانوية فضة للبناتاحيائيرسل عبد الرزاق هاشم صخي48192622422024024

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى597.0085.29ثانوية فضة للبناتاحيائيزهراء جندي محسن عبد48202622422024026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط548.0078.29ثانوية فضة للبناتاحيائيزينب علي حسن جابر48212622422024034

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية فضة للبناتاحيائيزينب كاطع هاشم جبيش48222622422024035

كلية الطب/جامعة ميسان698.0099.71ثانوية فضة للبناتاحيائيزينب هالل دحام عبود48232622422024040

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29ثانوية فضة للبناتاحيائيعذراء عدنان عفات شرف48242622422024045

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية فضة للبناتاحيائيفاطمه عباس جابر شندي48252622422024049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية فضة للبناتاحيائيفاطمه فالح رحيم خضير48262622422024050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0077.71ثانوية فضة للبناتاحيائيفاطمه ناجي لفته دحام48272622422024051

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00ثانوية فضة للبناتاحيائيفضاء هالل دحام عبود48282622422024053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية فضة للبناتاحيائيكافي كريم علي مظلوم48292622422024055

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية فضة للبناتاحيائيمعصومه ستار جبار صيهود48302622422024057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية فضة للبناتاحيائيمنار عباس قاسم داخل48312622422024058

كلية التربية/جامعة ميسان564.0080.57ثانوية فضة للبناتاحيائيمنتهى نعمه سعيد عرير48322622422024060

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00ثانوية فضة للبناتاحيائيميعاد حميد تركي طعمه48332622422024061

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71ثانوية فضة للبناتاحيائينرجس هادي غازي كاطع48342622422024063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط540.0077.14ثانوية فضة للبناتاحيائينور جابر رحيمه فرحان48352622422024064

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية فضة للبناتاحيائينورس رحمن نوري رخيص48362622422024066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط546.0078.00ثانوية فضة للبناتاحيائيهدى عبد شوشان خشين48372622422024067

كلية الطب/جامعة واسط702.00100.29ثانوية فضة للبناتاحيائيهيلين محمد قاسم صخي48382622422024069

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط532.0076.00ثانوية فضة للبناتاحيائيوسن فليح عبد الواحد بربوت48392622422024071

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية فضة للبناتاحيائييقين كاظم رشيد علواش48402622422024073
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الكوت للبناتاحيائيأديان حيدر محيبس حسن48412622422025001

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية الكوت للبناتاحيائيأزهار كريم مقطاع علي48422622422025002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط580.0082.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيألق كاظم عدنان عريبي48432622422025003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0069.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيآيه عالء سليمان يعقوب48442622422025008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0066.14اعدادية الكوت للبناتاحيائياديان حيدر عبد شتيب48452622422025013

كلية الزراعة/جامعة واسط450.0064.29اعدادية الكوت للبناتاحيائياديان منير جبير صالح48462622422025014

كلية الزراعة/جامعة واسط453.0064.71اعدادية الكوت للبناتاحيائيافنان حيدر فرحان طعمه48472622422025019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط609.0087.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيالغدير مظفر هادي رجب48482622422025021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط627.0089.57اعدادية الكوت للبناتاحيائيايه محمد عبد الحسين علي48492622422025025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0076.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيبتول حسين عدنان علوان48502622422025026

كلية العلوم/جامعة واسط629.0089.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيبنت الهدى زاهر عجيل كاطع48512622422025030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط578.0082.57اعدادية الكوت للبناتاحيائيبنين أحمد محمود محسن48522622422025031

كلية العلوم/جامعة واسط603.0086.14اعدادية الكوت للبناتاحيائيبنين حسن علي سلمان48532622422025032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507.0072.43اعدادية الكوت للبناتاحيائيبنين رزاق يونس عبد هللا48542622422025033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيبنين علي عطيه شدود48552622422025034

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية الكوت للبناتاحيائيبنين عمار عدنان عريبي48562622422025035

كلية العلوم/جامعة بابل587.0083.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيبنين معد شيال طعيش48572622422025036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيتبارك مشتاق جبار مجيد48582622422025041

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيجنات سالم مزعل عكال48592622422025042

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0090.43اعدادية الكوت للبناتاحيائيجنه موسى رزاق ناصر48602622422025043

كلية العلوم/جامعة واسط596.0085.14اعدادية الكوت للبناتاحيائيحوراء رائد منعم شاكر48612622422025046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيحوراء فضيل خلف حسين48622622422025051

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29اعدادية الكوت للبناتاحيائيحوراء محمد نعيم علي48632622422025052

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيدانيه وئام تحسين علوان48642622422025053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الكوت للبناتاحيائيدعاء صادق موسى علي48652622422025055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط552.0078.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيدعاء معد فاضل محمد48662622422025056

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيدنيا زويد ترك طعمه48672622422025058

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط622.0088.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيديار سالم محمد جاسم48682622422025059

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية الكوت للبناتاحيائيرتاج سعد حسن عبد48692622422025061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط541.0077.29اعدادية الكوت للبناتاحيائيرتاج ماجد عمران صفر48702622422025062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497.0071.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيرقية جبار عطا ساهي48712622422025064

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الكوت للبناتاحيائيرقيه حسن داود علي48722622422025065

كلية العلوم/جامعة واسط597.0085.29اعدادية الكوت للبناتاحيائيرقيه صالح مهدي ياسر48732622422025067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط562.0080.29اعدادية الكوت للبناتاحيائيرقيه علي سدخان علي خان48742622422025068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط570.0081.43اعدادية الكوت للبناتاحيائيرقيه نصير رجب خميس48752622422025071

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيرقيه وليد عبد االمير الماني48762622422025072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط571.0081.57اعدادية الكوت للبناتاحيائيرهان عدنان تليعه صنيغ48772622422025073

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط503.0071.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيروان احمد اسماعيل رحيمه48782622422025075

كلية العلوم/جامعة واسط617.0088.14اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء بشار عبيد مال هللا48792622422025078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482.0068.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء حاتم عبد الكريم حسن48802622422025079
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء حسين سلمان جبر48812622422025081

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء حمزه هادي حسن48822622422025083

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط518.0074.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء حيدر سليمان يعقوب48832622422025084

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط505.0072.14اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء سعد عوفي طاهر48842622422025087

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء عطار ثابت كاظم48852622422025092

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط523.0074.71اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء علي جار هللا رزن48862622422025093

كلية العلوم/جامعة واسط634.0090.57اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء كرار فالح محمود48872622422025099

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية472.0067.43اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء محمد جمعه كليل48882622422025101

كلية التمريض/جامعة كربالء668.0095.43اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم علي48892622422025102

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء مقداد سالم خميس48902622422025104

كلية الزراعة/جامعة واسط447.0063.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء موسى كاظم عناد48912622422025107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء نصار كريم عبد هللا48922622422025109

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب الحوراء سمير موسى كريم48932622422025110

كلية العلوم/جامعة واسط618.0088.29اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب حسن خيون عزيبي48942622422025112

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط445.0063.57اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب خالد حسين رشيد48952622422025113

كلية العلوم/جامعة واسط601.0085.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب صادق عبد الحسين فاضل48962622422025116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط578.0082.57اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب عدنان حميد سلمان48972622422025117

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب علي ناصر جايد48982622422025119

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط483.0069.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيسجى محمد توفيق علي48992622422025128

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيسراج قاسم فليح حسن49002622422025129

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0093.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيشهد فؤاد فاضل حمودي49012622422025133

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الكوت للبناتاحيائيصابرين علي كطوف حسن49022622422025134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0067.71اعدادية الكوت للبناتاحيائيعذراء فالح عبود نمينم49032622422025136

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0078.57اعدادية الكوت للبناتاحيائيفاطمه حسين علي محمد49042622422025144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0076.57اعدادية الكوت للبناتاحيائيفاطمه حيدر جواد كاظم49052622422025145

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط444.0063.43اعدادية الكوت للبناتاحيائيفاطمه محمد حميد صبري49062622422025150

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0083.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيكوثر معتز عزيز حمدان49072622422025153

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية الكوت للبناتاحيائيالرا انتصار عجرش راضي49082622422025154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0070.43اعدادية الكوت للبناتاحيائيمروه جاسب عليعل عليوي49092622422025156

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الكوت للبناتاحيائيمريم ثجيل لفته عباس49102622422025158

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط610.0087.14اعدادية الكوت للبناتاحيائيمريم نجاح عبد علي صباح49112622422025165

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية الكوت للبناتاحيائيمريم هادي فرحان عبود49122622422025167

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0082.57اعدادية الكوت للبناتاحيائيمنار اسامه ابراهيم حبيب49132622422025170

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية الكوت للبناتاحيائيمنار عادل كاظم جاسم49142622422025172

كلية الزراعة/جامعة واسط438.0062.57اعدادية الكوت للبناتاحيائينبأ ابراهيم سلطان عبد هللا49152622422025174

كلية العلوم/جامعة القادسية602.0086.00اعدادية الكوت للبناتاحيائينور فاضل لفته حسن49162622422025183

كلية العلوم/جامعة واسط632.0090.29اعدادية الكوت للبناتاحيائينوره صباح مطير محمد49172622422025185

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية الكوت للبناتاحيائينورهان باسم حسين غزال49182622422025186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط550.0078.57اعدادية الكوت للبناتاحيائيهبه اسد قاسم صالح49192622422025187

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيهجران محمد عبيد كشاش49202622422025188
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الكوت للبناتاحيائيهدى رحيم هادي ناصر49212622422025189

كلية العلوم/جامعة واسط629.0089.86اعدادية الكوت للبناتاحيائييقين حسين جنديل حسن49222622422025192

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط549.0078.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيآيات ستار زيدان نعيس49232622422026002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط586.0083.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايمان حيدر طالب ياره49242622422026014

كلية الزراعة/جامعة واسط444.0063.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايمان رزاق حسين مشكور49252622422026015

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايمان عقيل عبد المحسن كاظم49262622422026016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط577.0082.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايه اياد علوان كاطع49272622422026018

كلية العلوم/جامعة واسط606.0086.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبتول نعيم محمد علي49282622422026022

كلية العلوم/جامعة واسط643.0091.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين باسم حميد سعدون49292622422026025

كلية العلوم/جامعة واسط607.0086.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك شاكر جوده عبد هللا49302622422026030

كلية العلوم/جامعة واسط589.0084.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك علي حنظل زري49312622422026032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك محمد كاظم جبر49322622422026034

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى586.0083.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك موسى سعد هللا عباس49332622422026035

كلية القانون/جامعة واسط599.0085.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتقى عماد هاشم داخل49342622422026039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحنين حيدر هادي رؤوف49352622422026044

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0068.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء بشير سعدون صالح49362622422026045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط517.0073.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء خضير حسين ساجت49372622422026046

كلية العلوم/جامعة بابل585.0083.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء خضير عبد العباس كحيش49382622422026053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497.0071.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرتاج احمد عبد الكريم احمد49392622422026057

كلية الزراعة/جامعة واسط465.0066.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرحمه صادق عباس ثجيل49402622422026058

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار539.0077.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقية صالح مهدي جبار49412622422026061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط570.0081.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقية علي زعيل مجلي49422622422026062

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه كاظم كطيف عداي49432622422026063

كلية العلوم/جامعة واسط615.0087.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه محمد حمودي حميد49442622422026065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0068.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرنا علي شالكه عباس49452622422026067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط569.0081.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيروان حاكم شاكر جاسم49462622422026068

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرتاج علي غليس عبود49472622422026071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0071.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيريتاج حيدر عبد الرضا عيسى49482622422026072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى517.0073.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزمن يحيى زامل عذاب49492622422026073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481.0068.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء احمد سيد عبد هللا49502622422026074

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حيدر حكمت عبد49512622422026078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء رياض رواد كويد49522622422026079

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء ستار احمد حسن49532622422026080

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء سعد سوادي عايز49542622422026081

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0061.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء سعد لطيف جاسم49552622422026082

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء سلمان حمود مطلك49562622422026084

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط448.0064.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء سيف علي حسين49572622422026085

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط445.0063.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء صفاء جاسم محمد49582622422026087

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط573.0081.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء علي كاظم منسي49592622422026089

كلية العلوم/جامعة واسط603.0086.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء كفاح داود سلمان49602622422026091

188 من 124صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 واسط

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط552.0078.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء ماجد صبيح عبد49612622422026092

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء محسن كاظم مطير49622622422026093

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء محمد كامل عبيس49632622422026094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0065.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء ناصر مجيد ساجت49642622422026098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط516.0073.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب جمال كاظم شكر49652622422026105

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط522.0074.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عباس زاير سعود49662622422026107

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب محسن عليوي مرزوك49672622422026112

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب وليد وارث خاجي49682622422026114

كلية العلوم/جامعة واسط594.0084.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينه حميد تاية حتات49692622422026115

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى حسين عزيز ورش49702622422026117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488.0069.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسماء عبد الحسين عبود غبن49712622422026120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسوسن حسين علي دويج49722622422026123

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط561.0080.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشهد احمد محمد صالح عبد الكريم49732622422026125

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيضحى حيدر عبد اللطيف مشكور49742622422026131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط565.0080.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه جعفر كاظم خير هللا49752622422026132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484.0069.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه عالء غويض بجاي49762622422026133

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعال عامر ياسين عيسى49772622422026137

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط543.0077.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغسق اسامة فيصل يوسف49782622422026142

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغفران كريم رزاق عذيب49792622422026143

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حسين محمد جابر49802622422026144

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة حيدر فاضل داود49812622422026146

كلية العلوم/جامعة واسط594.0084.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة يحيى عناد حسن49822622422026151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط513.0073.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه ثامر طعمه حميد49832622422026152

كلية العلوم/جامعة واسط622.0088.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه صباح سعدون عذيفة49842622422026154

كلية العلوم/جامعة واسط624.0089.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه مهدي طعمه صباح49852622422026158

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمرفأ بشار بنوان حسن49862622422026162

كلية الصيدلة/جامعة البصرة695.0099.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم احمد عبد الحميد رسن49872622422026163

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط523.0074.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم ايار فاضل حبيب49882622422026164

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم صباح محان عبد هللا49892622422026166

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم كريم حسين حسون49902622422026169

كلية الزراعة/جامعة واسط428.0061.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم هيثم سعدي نصيف49912622422026171

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمها مشتاق محسن سعيد49922622422026175

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.0095.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمينا رفاء جليل داود49932622422026178

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط504.0072.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ عبد الرضا علي مرموص49942622422026179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484.0069.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ علي موحان ترف49952622422026180

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط440.0062.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الحسين هالل داود سلمان49962622422026185

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الزهراء سالم ربيع دحام49972622422026187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0068.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى علي عبد الحسن حسين49982622422026189

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط605.0086.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى عمار كريم محمود49992622422026190

كلية الصيدلة/جامعة النهرين692.0098.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى وحيد جعفر حسون50002622422026191
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كلية العلوم/جامعة واسط630.0090.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائينورة زناد نايف ذفال50012622422026193

كلية العلوم/جامعة واسط617.0088.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيودق جعفر كاظم خير هللا50022622422026199

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائييقين محمد عبد علي محمد50032622422026200

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية الدبوني للبناتاحيائيأيناس هادي بريسم مهيدي50042622422027001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0079.14ثانوية الدبوني للبناتاحيائيايه عاشور محمد جاسم50052622422027004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط537.0076.71ثانوية الدبوني للبناتاحيائيخديجه كامل حسين عايد50062622422027010

كلية الزراعة/جامعة واسط446.0063.71ثانوية الدبوني للبناتاحيائيزهراء زيدان يونس عيال50072622422027013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية الدبوني للبناتاحيائيزهراء ستار عبد الحسين حلبوثي50082622422027014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية الدبوني للبناتاحيائيزهراء عايد صبر كاظم50092622422027015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية الدبوني للبناتاحيائيزهراء مصطفى فواز زناد50102622422027018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية الدبوني للبناتاحيائيزهراء مهدي روضان سفاح50112622422027019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية460.0065.71ثانوية الدبوني للبناتاحيائيزينب جابر فزع عبد50122622422027020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0075.29ثانوية الدبوني للبناتاحيائيسبأ خالد عليوي زغير50132622422027021

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط517.0073.86ثانوية الدبوني للبناتاحيائيسوسن ناجي علوان كيتب50142622422027023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط516.0073.71ثانوية الدبوني للبناتاحيائيعذراء صبيح فواز زناد50152622422027025

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل581.0083.00ثانوية الدبوني للبناتاحيائيفاطمه ضياء عبد زيد فياض50162622422027026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29ثانوية الدبوني للبناتاحيائيفاطمه مالك كريمش عريب50172622422027027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0077.43ثانوية الدبوني للبناتاحيائيكوثر حسين بازع عبد50182622422027028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية الدبوني للبناتاحيائيميساء وحيد روضان سفاح50192622422027030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية الدبوني للبناتاحيائينبا علي نزال غانم50202622422027034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية الدبوني للبناتاحيائينور الهدى عباس روضان سفاح50212622422027035

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية الدبوني للبناتاحيائينور عباس محمد لطيف50222622422027037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0066.00ثانوية الدبوني للبناتاحيائيوردة مهدي عباس تومان50232622422027038

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط566.0080.86ثانوية العزة للبناتاحيائيآيه عامر ترف جاسم50242622422028004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط479.0068.43ثانوية العزة للبناتاحيائياساور ضياء عبد علي جابر50252622422028006

كلية العلوم/جامعة واسط623.0089.00ثانوية العزة للبناتاحيائيافراح قيس محمد بدر50262622422028008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29ثانوية العزة للبناتاحيائيبنين حميد شكاح مفضي50272622422028014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط571.0081.57ثانوية العزة للبناتاحيائيتبارك حسين سالم ايدام50282622422028016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0075.57ثانوية العزة للبناتاحيائيحنين جواد كاظم عناد50292622422028022

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية العزة للبناتاحيائيختام طاهر عبد حسن50302622422028029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى476.0068.00ثانوية العزة للبناتاحيائيرسل حازم محسن علي50312622422028033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط540.0077.14ثانوية العزة للبناتاحيائيرقيه نجم محمد عبد50322622422028035

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط555.0079.29ثانوية العزة للبناتاحيائيزهراء جاسم اسماعيل كحيش50332622422028039

كلية القانون/جامعة واسط563.0080.43ثانوية العزة للبناتاحيائيزهراء حسن ناصر عبود50342622422028042

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط516.0073.71ثانوية العزة للبناتاحيائيزهراء خليف حمد راهي50352622422028044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية العزة للبناتاحيائيزهراء سامي حميد محمد50362622422028046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29ثانوية العزة للبناتاحيائيزهراء محمد ارحيل جاسم50372622422028053

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0078.86ثانوية العزة للبناتاحيائيزهراء نذير جاسم حسين50382622422028055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0066.14ثانوية العزة للبناتاحيائيزينب رزاق حواس تاغي50392622422028060

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية العزة للبناتاحيائيزينب صبري جناني راضي50402622422028061
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر493.0070.43ثانوية العزة للبناتاحيائيزينب عباس خضير عكار50412622422028063

كلية العلوم/جامعة واسط642.0091.71ثانوية العزة للبناتاحيائيزينب هادي خميس هادي50422622422028067

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية العزة للبناتاحيائيزينب هادي صبر لعيبي50432622422028068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط588.0084.00ثانوية العزة للبناتاحيائيسارة ابراهيم جاسم سعيد50442622422028069

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57ثانوية العزة للبناتاحيائيسفانا يونس حميد داير50452622422028075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14ثانوية العزة للبناتاحيائيشهد ستار حسون موسى50462622422028077

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط456.0065.14ثانوية العزة للبناتاحيائيعذراء بالل شعيل محمد50472622422028083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية العزة للبناتاحيائيغدير خميس عطشان عبد المحسن50482622422028087

كلية العلوم/جامعة واسط596.0085.14ثانوية العزة للبناتاحيائيغفران محمد عوده خنيصر50492622422028090

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط460.0065.71ثانوية العزة للبناتاحيائيفاطمه رحمن عباس صياح50502622422028096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491.0070.14ثانوية العزة للبناتاحيائيفاطمه زهير عبد دهش50512622422028097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0076.86ثانوية العزة للبناتاحيائيفاطمه عامر بلبول داود50522622422028099

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية العزة للبناتاحيائيفرح سعد راشد فندي50532622422028102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط537.0076.71ثانوية العزة للبناتاحيائيقتال علي راضي عناد50542622422028103

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل534.0076.29ثانوية العزة للبناتاحيائيكوثر اسعد شاطي بدن50552622422028104

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى385.0055.00ثانوية العزة للبناتاحيائيمريم جابر رداد شحم50562622422028108

كلية العلوم/جامعة واسط602.0086.00ثانوية العزة للبناتاحيائيمريم يونس قمر علي50572622422028111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط577.0082.43ثانوية العزة للبناتاحيائيمنار عباس راضي خشان50582622422028112

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط541.0077.29ثانوية العزة للبناتاحيائينور الزهراء حيدر صالح مهدي50592622422028116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط559.0079.86ثانوية العزة للبناتاحيائينور الهدى مظفر علي سلمان50602622422028119

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية العزة للبناتاحيائيهدى عامر عبد الرضا داغر50612622422028124

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0061.71ثانوية العزة للبناتاحيائيهدى غسان صالل عزيز50622622422028125

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيبنين ثامر جميل جحيش50632622422029006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0075.29ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيبنين قيس عذار ثجيل50642622422029009

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيتبارك صالح محيسن هليل50652622422029010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط534.0076.29ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيرحمه قاسم عوان حنتوش50662622422029020

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط550.0078.57ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيرقيه صباح جخر جعفر50672622422029021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط517.0073.86ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء جليل زايد رسن50682622422029025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر508.0072.57ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء حميد عليوي سلطان50692622422029027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء محمد ثجيل جساس50702622422029031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط576.0082.29ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزينب حسن مطشر عطيه50712622422029034

كلية اآلداب/جامعة واسط483.0069.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزينب علي خنجر حسن50722622422029037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزينه هاشم طاهر ياسين50732622422029042

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيطيبه حسن مطشر عطيه50742622422029047

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى448.0064.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيمريم عيسى محيسن هليل50752622422029058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان455.0065.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيمياده كريم غافل جبر50762622422029061

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط539.0077.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائينبأ جبر عوفي عبيد50772622422029063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط538.0076.86ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائينور رحيم عواد نجم50782622422029066

كلية العلوم/جامعة واسط643.0091.86ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيهبه نديم رداد عبيد50792622422029068

كلية الطب/جامعة واسط701.36100.19اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيأيات فيصل شالل حسين50802622422031002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0066.14اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائياسماء علي حسين دالي50812622422031005

كلية الزراعة/جامعة واسط420.0060.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائياقتداء حيدر يحيى ابراهيم50822622422031007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيامل علي عبد الخالق خزعل50832622422031011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائياية علي زاهي كاظم50842622422031013

كلية العلوم/جامعة واسط669.0095.57اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيايه عقيل رحيم لهمود50852622422031017

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيحنين خالد خليف ساجت50862622422031026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0070.86اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيحنين علي عبد الحسين مرتضى50872622422031027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيحوراء خالد جبر يوسف50882622422031028

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيحوراء فاضل جاني محمد50892622422031029

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيدعاء رعد كاظم جبير50902622422031034

كلية العلوم/جامعة واسط598.0085.43اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيدعاء علي عون حسن50912622422031035

كلية اآلداب/جامعة واسط486.0069.43اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيدعاء علي عيسى شاوي50922622422031036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط541.0077.29اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيرتاج رياض محيسن شلش50932622422031038

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيرحمة باسم كاظم خضير50942622422031040

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيرفل ازهر عبد االمير كاظم50952622422031042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط525.0075.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيرفل رسول عبد الرضا حميدي50962622422031043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيرقيه رافد حسن عذيب50972622422031044

كلية العلوم/جامعة واسط623.0089.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيرنا غانم عواد نجم50982622422031048

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء احمد مطشر فنجان50992622422031051

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء سليم عبيد خباله51002622422031056

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء629.0089.86اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء صالح هندي ثجيل51012622422031058

كلية العلوم/جامعة واسط605.0086.43اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء فوزي حسن زاير51022622422031060

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء وليد كاظم سمير51032622422031064

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب حامد هاشم ذبيح51042622422031067

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب داخل جبار علي51052622422031069

كلية الطب/جامعة واسط703.00100.43اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب رزاق حسين كاظم51062622422031070

كلية طب االسنان/جامعة واسط694.0099.14اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب عالء عزيز محمد51072622422031073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0070.86اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب علي عيدان عبيد51082622422031074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط547.0078.14اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب علي هاشم حنون51092622422031076

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب قيس هادي عليوي51102622422031077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب مسلم رديف محسن51112622422031079

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط471.0067.29اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيساره عالء حسين شناوه51122622422031080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيسجى فالح شاكر كوام51132622422031082

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيضحى ثائر مزهر عبد51142622422031084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0070.29اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيطيبه لطيف رحيم لهمود51152622422031086

كلية العلوم/جامعة واسط633.0090.43اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيطيبه ليث جاسم محمد51162622422031087

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط521.0074.43اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيغدير محمد رشيد حميد51172622422031089

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0061.71اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمة الزهراء علي حسين علي51182622422031090

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمة عباس فاضل عيدان51192622422031091

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمة مجيد سرحان سالم51202622422031092
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه احمد هليل سرحان51212622422031093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0067.14اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد هللا روضان51222622422031094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.4495.78اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه حيدر حنين عطيه51232622422031096

كلية التمريض/جامعة كربالء682.0097.43اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه خيري معيجل شمع51242622422031097

كلية التمريض/جامعة تلعفر637.0091.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه رسول عبد الرضا حميدي51252622422031098

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى485.0069.29اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه صادق زاير عجيل51262622422031100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه عنيد ابراهيم حسين51272622422031102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط566.0080.86اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيلينا عباس خلف جعفر51282622422031105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485.0069.29اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم عدنان دلفي سلمان51292622422031106

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيمنار قحطان عبد القادر باش اغه51302622422031110

كلية العلوم/جامعة واسط593.0084.71اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينبأ جواد كاظم صادق51312622422031114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0065.71اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينرجس وسام جبار كريم51322622422031118

كلية العلوم/جامعة واسط589.0084.14اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينور الهدى رحيم عويد مطير51332622422031120

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينور الهدى مجيد عبد الحسين مجيد51342622422031123

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينور محمد حسن عبيد51352622422031125

كلية العلوم/جامعة واسط656.0093.71اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينوران محمد أنور علي51362622422031126

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينوران نجاح عبد الهادي يوسف51372622422031127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينورس مجيد عبد الحسين مجيد51382622422031128

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى386.0055.14اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيهدى حسين عبد زويد51392622422031130

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى379.0054.14اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائييقين عادل حسون زامل51402622422031133

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيآيه ضرغام عبد عبد النبي51412622422032001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط548.0078.29اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيابرار ياسين مجيد كزار51422622422032003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيبنين عامر عيدان شبي51432622422032011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0066.71اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيتبارك علي محيسن سلمان51442622422032017

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيتوحيد صباح صابط عازم51452622422032019

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط540.0077.14اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيحوراء احمد فرحان فارس51462622422032022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيدعاء هداب عبد هللا عباس51472622422032028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط545.0077.86اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيرباب فرحان جلوب لعيبي51482622422032030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482.0068.86اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيريتاج ماهر عباس عبود51492622422032038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0070.43اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء حسين عبد العباس ياسر51502622422032044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505.0072.14اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء حسين كامل حميد51512622422032045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء صالح شاهين كعيد51522622422032050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0070.43اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء عباس زايد سلمان51532622422032051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0070.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء كريم عزيز بريسم51542622422032054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء مرتضى راشد عبد الحمزه51552622422032059

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزينب عالء عاصي لفته51562622422032063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيساره عزيز عيسى عزيز51572622422032069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0077.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيصفاء محمد عناد موسى51582622422032073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482.0068.86اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيعذراء عالء حسن عريبي51592622422032075

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيعال علي فرج خلف51602622422032077

188 من 129صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 واسط

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيعال ناجي عبد الحسين حلبوتي51612622422032079

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيغفران باسم محسن صالح51622622422032080

كلية الزراعة/جامعة واسط427.0061.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيفاطمة حمزه ذياب حسن51632622422032083

كلية العلوم/جامعة واسط628.0089.71اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيفاطمة هادي ناصر فرج51642622422032085

كلية العلوم/جامعة واسط608.0086.86اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيلمياء ثامر جبير جراد51652622422032089

كلية العلوم/جامعة واسط643.0091.86اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيلمياء رضا عواد علي51662622422032090

كلية العلوم/جامعة واسط611.0087.29اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيميالد موسى جعفر موسى51672622422032097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482.0068.86اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينور الهدى مهدي صالح جاسم51682622422032105

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية القدس للبناتاحيائياديان عالء عبد الحسين ثامر51692622422033002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505.0072.14اعدادية القدس للبناتاحيائياساور سعد جراح عاصي51702622422033004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية القدس للبناتاحيائياساور شاكر عباس عبد الحسن51712622422033006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية القدس للبناتاحيائياصيل راسم تايه كيطان51722622422033007

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية القدس للبناتاحيائيافياء جواد كاظم جابر51732622422033008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط510.0072.86اعدادية القدس للبناتاحيائياكرام ماجد موسى حمزه51742622422033010

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية القدس للبناتاحيائياالء جواد كاظم جابر51752622422033011

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط566.0080.86اعدادية القدس للبناتاحيائيالزهراء لقمان هاني جادر51762622422033014

كلية العلوم/جامعة واسط615.0087.86اعدادية القدس للبناتاحيائيام البنين محمد رضيو ناهي51772622422033015

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57اعدادية القدس للبناتاحيائيانتظار فارس زيدان خلف51782622422033017

كلية العلوم/جامعة واسط591.0084.43اعدادية القدس للبناتاحيائيايات سمير حسين عبيس51792622422033018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية القدس للبناتاحيائيايه علي جنيجل جاسم51802622422033020

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل579.0082.71اعدادية القدس للبناتاحيائيايه كريم حميد ناهي51812622422033021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط521.0074.43اعدادية القدس للبناتاحيائيبتول شاكر حامد غزال51822622422033023

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية القدس للبناتاحيائيبنين باسم منعم لفته51832622422033027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط525.0075.00اعدادية القدس للبناتاحيائيبنين علي مديلي احميد51842622422033033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0070.29اعدادية القدس للبناتاحيائيبنين كريم زامل زغير51852622422033034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية القدس للبناتاحيائيبنين محمد فاضل فياض51862622422033035

كلية العلوم/جامعة كربالء602.0086.00اعدادية القدس للبناتاحيائيتبارك انور جواد كاظم51872622422033036

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء526.0075.14اعدادية القدس للبناتاحيائيتبارك كريم حميد ناهي51882622422033039

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء480.0068.57اعدادية القدس للبناتاحيائيتبارك ناصر حميد حسن51892622422033041

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية القدس للبناتاحيائيتماره عباس عكار حيدر51902622422033043

كلية الزراعة/جامعة واسط430.0061.43اعدادية القدس للبناتاحيائيحنين باسم منعم لفته51912622422033046

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية القدس للبناتاحيائيحوراء خلف عبيد عبد هللا51922622422033048

كلية العلوم/جامعة واسط653.0093.29اعدادية القدس للبناتاحيائيحوراء عادل محسن ناصر51932622422033051

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00اعدادية القدس للبناتاحيائيحوراء عباس حسن تعبان51942622422033052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية القدس للبناتاحيائيدانيه وميض مجيد علي51952622422033054

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية القدس للبناتاحيائيرتاج حسن طه عبد الكاظم51962622422033060

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57اعدادية القدس للبناتاحيائيرسل ثامر عبد الستار عبد الرحيم51972622422033063

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية القدس للبناتاحيائيرسل حيدر غيدان حسين51982622422033065

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل558.0079.71اعدادية القدس للبناتاحيائيرفل عالء جواد كاظم51992622422033068

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية القدس للبناتاحيائيرقيه سعد حسين داود52002622422033071
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط573.0081.86اعدادية القدس للبناتاحيائيرقيه عادل خليل ردام52012622422033072

كلية العلوم/جامعة واسط606.0086.57اعدادية القدس للبناتاحيائيرقيه قيس حسن ابراهيم52022622422033073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط565.0080.71اعدادية القدس للبناتاحيائيرواء كامل خوشان جليب52032622422033074

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية القدس للبناتاحيائيريتاج سعد نور حسن52042622422033076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط551.0078.71اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء حامد حسين مرهج52052622422033080

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء حبيب كاظم شلص52062622422033081

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء حميد كاطع غالي52072622422033083

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء حيدر صالح مهدي52082622422033085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط516.0073.71اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء زاهد موسى حمزه52092622422033087

كلية العلوم/جامعة واسط596.0085.14اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء سعد عبد علي سرحان52102622422033089

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء عامر عجيل عبد زيد52112622422033094

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء عباس عكار حيدر52122622422033095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط524.0074.86اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين جمير خضير52132622422033096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط517.0073.86اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين هادي جبر52142622422033097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0067.14اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء عالوي حربي طعمه52152622422033099

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء عماد الدين ضياء عبد الصاحب52162622422033101

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء عماد كاظم صجم52172622422033102

كلية العلوم/جامعة واسط622.0088.86اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء فرحان رشيد طاهر52182622422033104

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء مرتضى حبيب سلمان52192622422033106

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء ميثاق عبد  كاطع52202622422033107

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب حميد دويح حسون52212622422033112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب رائد محمد حسين52222622422033113

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب رزاق غاوي شالل52232622422033114

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب شاكر مويع صبيح52242622422033116

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب عبد االمير نجم عبد52252622422033118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0068.57اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب عبد الحسين عباس حمزه52262622422033119

كلية الزراعة/جامعة واسط446.0063.71اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب عالء اميع جميل52272622422033120

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب علي اعذيب جاسم52282622422033121

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب عمار جبار نجم52292622422033123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب محمد عبد الرحيم سالم52302622422033130

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية القدس للبناتاحيائيزينه مرتضى محمد سرحان52312622422033132

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية القدس للبناتاحيائيساره حسين جواد كاظم52322622422033134

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط541.0077.29اعدادية القدس للبناتاحيائيسجى علي حسين رحم52332622422033137

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية القدس للبناتاحيائيشهد حسن رزوقي شمسي52342622422033141

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية القدس للبناتاحيائيضي حيدر عويد عبيد52352622422033146

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية القدس للبناتاحيائيطيبه اياد كاظم حمزه52362622422033147

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية640.0091.43اعدادية القدس للبناتاحيائيطيبه حسن خلف ناصر52372622422033148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0068.57اعدادية القدس للبناتاحيائيعذراء كريم لفته محمود52382622422033151

كلية العلوم/جامعة واسط607.0086.71اعدادية القدس للبناتاحيائيعلياء حسن رباط مطرود52392622422033153

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية القدس للبناتاحيائيغدير محمد علي باشا علوان52402622422033157
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه احمد ماجد محمد52412622422033159

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه الزهراء كرار سعيد مشنهص52422622422033161

كلية العلوم/جامعة واسط630.0090.00اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه رحيم ابراهيم ايدام52432622422033166

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسين كيطان52442622422033170

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط559.0079.86اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه محمد حسين محمد52452622422033177

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء624.0089.14اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه هيثم حسين عريف52462622422033181

كلية العلوم/جامعة واسط602.0086.00اعدادية القدس للبناتاحيائيكوثر حسن ابراهيم ايدام52472622422033182

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية القدس للبناتاحيائيكوثر علي احمد كاظم52482622422033183

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية القدس للبناتاحيائيماري عدنان مطلك عبد الواحد52492622422033185

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط558.0079.71اعدادية القدس للبناتاحيائيمريم عبد الرضا عاصي جاموس52502622422033190

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.0092.86اعدادية القدس للبناتاحيائيمناجاة علي جواد كاظم52512622422033193

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط523.0074.71اعدادية القدس للبناتاحيائيمنار حسن كاظم مشعان52522622422033194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط577.0082.43اعدادية القدس للبناتاحيائيمنار عماد غني محمد52532622422033195

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط556.0079.43اعدادية القدس للبناتاحيائيمنار كريم سلمان فياض52542622422033197

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية القدس للبناتاحيائيمناهل فالح حسن منصور52552622422033198

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0067.71اعدادية القدس للبناتاحيائيمنيره حيدر عبد الحسن شغيدل52562622422033200

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط558.0079.71اعدادية القدس للبناتاحيائينجاة جاسم دشر كريم52572622422033207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0066.43اعدادية القدس للبناتاحيائينور الهدى حسين عبيد علي52582622422033210

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية580.0082.86اعدادية القدس للبناتاحيائينور الهدى مرتضى علي كاطع52592622422033212

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية القدس للبناتاحيائينور راسم تايه كيطان52602622422033214

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية القدس للبناتاحيائينوراء حسين داخل حسين52612622422033215

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية القدس للبناتاحيائينورس عزيز عبد كوه52622622422033216

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط534.0076.29اعدادية القدس للبناتاحيائينوره جاسم محمد فرج52632622422033217

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57اعدادية القدس للبناتاحيائيهبه ماضي خيون كريم52642622422033219

كلية العلوم/جامعة واسط596.0085.14اعدادية القدس للبناتاحيائيهدى داود سلمان محمد52652622422033220

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط548.0078.29اعدادية القدس للبناتاحيائيهدى وليد علي عبيد52662622422033221

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية القدس للبناتاحيائييسر صباح حسن مرشد52672622422033224

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية640.0091.43اعدادية القدس للبناتاحيائييقين علي رضيو ناهي52682622422033226

كلية الزراعة/جامعة واسط446.0063.71اعدادية القدس للبناتاحيائييقين نصر شمخي يابر52692622422033228

كلية الطب/جامعة واسط701.00100.14اعدادية االحرار للبناتاحيائيآيات مزهر غافل عبد52702622422035003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية االحرار للبناتاحيائيأيات ياس خضير عباس52712622422035005

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية االحرار للبناتاحيائيابرار نعيم سلمان محمد52722622422035006

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية االحرار للبناتاحيائيامنه مهند حسين عكله52732622422035010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط541.0077.29اعدادية االحرار للبناتاحيائيايمان سامي مهدي شندوخ52742622422035011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية االحرار للبناتاحيائيبتول باسم شطير ادخيل52752622422035012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط637.0091.00اعدادية االحرار للبناتاحيائيبنين بشار عبود عبيد52762622422035014

كلية الزراعة/جامعة واسط447.0063.86اعدادية االحرار للبناتاحيائيبنين عايد وادي عباس52772622422035017

كلية العلوم/جامعة واسط609.0087.00اعدادية االحرار للبناتاحيائيبنين محسن داخل عبد الحسن52782622422035018

كلية الزراعة/جامعة واسط456.0065.14اعدادية االحرار للبناتاحيائيحوراء كريم عبود مرهج52792622422035027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491.0070.14اعدادية االحرار للبناتاحيائيحوراء محمد جاسم عباس52802622422035028
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الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط534.0076.29اعدادية االحرار للبناتاحيائيدعاء فرحان عاصي رشيد52812622422035030

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية االحرار للبناتاحيائيرغد ريسان نعمان عطيه52822622422035033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57اعدادية االحرار للبناتاحيائيرقيه صدام حسين سلطان52832622422035035

كلية العلوم/جامعة واسط607.0086.71اعدادية االحرار للبناتاحيائيرقيه محمد هارون عباس52842622422035036

كلية العلوم/جامعة واسط619.0088.43اعدادية االحرار للبناتاحيائيرواء تركي عطيه ياسين52852622422035037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0067.00اعدادية االحرار للبناتاحيائيزهراء جاسم طعمه خلباص52862622422035041

كلية اآلداب/جامعة واسط474.0067.71اعدادية االحرار للبناتاحيائيزهراء صالح زغير باني52872622422035049

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى590.0084.29اعدادية االحرار للبناتاحيائيزهراء عبد علي مهدي صخي52882622422035050

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية االحرار للبناتاحيائيزهراء عالء هادي عبد عون52892622422035052

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14اعدادية االحرار للبناتاحيائيزهراء فرحان عاصي رشيد52902622422035054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14اعدادية االحرار للبناتاحيائيزهراء محسن جاسم محمد52912622422035056

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط440.0062.86اعدادية االحرار للبناتاحيائيزهراء هادي عليوي جاسم52922622422035059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0077.57اعدادية االحرار للبناتاحيائيزينب حسين غالي سعد52932622422035060

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية االحرار للبناتاحيائيزينب حيدر فرحان فالي52942622422035061

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط572.0081.71اعدادية االحرار للبناتاحيائيصابرين علي عباس حسن52952622422035076

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86اعدادية االحرار للبناتاحيائيغدير هاشم كاظم محي52962622422035083

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط633.0090.43اعدادية االحرار للبناتاحيائيفاطمه الزهراء كريم ابراهيم عباس52972622422035085

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء501.0071.57اعدادية االحرار للبناتاحيائيفاطمه حسين كامل احمد52982622422035086

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية االحرار للبناتاحيائيفاطمه حيدر حسين عبره52992622422035088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط557.0079.57اعدادية االحرار للبناتاحيائيفاطمه رشيد شعيوط سوسه53002622422035089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية االحرار للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق هاشم عباس53012622422035091

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية االحرار للبناتاحيائيفاطمه علي منعم فرحان53022622422035094

كلية الزراعة/جامعة واسط453.0064.71اعدادية االحرار للبناتاحيائيكوثر حسن جاسم حثاله53032622422035100

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل624.0089.14اعدادية االحرار للبناتاحيائيمروه سلمان خطار مركص53042622422035103

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء498.0071.14اعدادية االحرار للبناتاحيائيمريم حسين كامل احمد53052622422035105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0065.86اعدادية االحرار للبناتاحيائيمريم صبيح خيشان نصيف53062622422035106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط576.0082.29اعدادية االحرار للبناتاحيائيمريم هادي عليوي جاسم53072622422035108

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية االحرار للبناتاحيائيمنار حسن فالح مهدي53082622422035110

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية االحرار للبناتاحيائينبأ علي عكاب حميد53092622422035116

كلية التمريض/جامعة كربالء668.0095.43اعدادية االحرار للبناتاحيائينرجس فارس عطيه سرهين53102622422035118

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية االحرار للبناتاحيائينور الهدى محسن عوده جاسم53112622422035123

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية675.0096.43اعدادية االحرار للبناتاحيائينور علي كريم ناصر53122622422035126

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط601.0085.86اعدادية الحي للبناتاحيائيأبرار احمد محسن عاكول53132622422036002

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0073.43اعدادية الحي للبناتاحيائيأيات خضر حمزه عباس53142622422036004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية الحي للبناتاحيائيأيه عماد علي جاسم53152622422036006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط578.0082.57اعدادية الحي للبناتاحيائيالحوراء علي ندوش علي53162622422036012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الحي للبناتاحيائيآيات حسين فائق عباس53172622422036015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الحي للبناتاحيائيايمان خضر حمزه عباس53182622422036017

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية الحي للبناتاحيائيايه باسم كزار عبيد53192622422036018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487.0069.57اعدادية الحي للبناتاحيائيايه خليل ابراهيم عاصي53202622422036019
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط618.0088.29اعدادية الحي للبناتاحيائيبنين حاكم عوده راهي53212622422036024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0066.86اعدادية الحي للبناتاحيائيبنين صالح هالل عبد53222622422036026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط532.0076.00اعدادية الحي للبناتاحيائيبنين ضياء اسماعيل طارش53232622422036027

كلية الزراعة/جامعة واسط452.0064.57اعدادية الحي للبناتاحيائيبنين عباس جمعه عبيد53242622422036028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان457.0065.29اعدادية الحي للبناتاحيائيبنين لطيف فرحان عذيب53252622422036032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط563.0080.43اعدادية الحي للبناتاحيائيتماره حسين عباس عوده53262622422036042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية الحي للبناتاحيائيجواهر حاكم فشاخ ثامر53272622422036043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط552.0078.86اعدادية الحي للبناتاحيائيحوراء سامي داخل هالل53282622422036047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط526.0075.14اعدادية الحي للبناتاحيائيحوراء ضياء جميل عوده53292622422036049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية الحي للبناتاحيائيحوراء علي علوان حمزه53302622422036051

كلية العلوم/جامعة واسط625.0089.29اعدادية الحي للبناتاحيائيحياة تركي عجيل جبر53312622422036054

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط496.0070.86اعدادية الحي للبناتاحيائيخمائل محيسن جبر كاظم53322622422036057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط548.0078.29اعدادية الحي للبناتاحيائيدعاء سعدون دشر ظهيري53332622422036059

كلية العلوم/جامعة واسط638.0091.14اعدادية الحي للبناتاحيائيرحمه جمال طعمه علي53342622422036061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0065.86اعدادية الحي للبناتاحيائيرفاه عواد عبد الحسن امير53352622422036063

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية الحي للبناتاحيائيرقيه ستار جبار مزغول53362622422036066

كلية العلوم/جامعة واسط612.0087.43اعدادية الحي للبناتاحيائيرونق عبد الرزاق ماضي زغير53372622422036068

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء حاتم بشار عواد53382622422036074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء خضير خنفر جالب53392622422036077

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء راضي هذال منصور53402622422036078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء سامي كريم محيسن53412622422036081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط523.0074.71اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء سعيد باصي حواس53422622422036082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0077.00اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء عبد جبر سلمان53432622422036084

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط633.0090.43اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء مهدي عباس عوده53442622422036091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0066.57اعدادية الحي للبناتاحيائيزينب الحوارء منخي كريم حسن53452622422036092

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط514.0073.43اعدادية الحي للبناتاحيائيزينب خالد رحيم تركي53462622422036095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0066.43اعدادية الحي للبناتاحيائيزينب سعد مربط حنظل53472622422036098

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط504.0072.00اعدادية الحي للبناتاحيائيزينب علي عبد صحيوا53482622422036101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط574.0082.00اعدادية الحي للبناتاحيائيساره سالم بيدر بدر53492622422036106

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء590.0084.29اعدادية الحي للبناتاحيائيسجى فيصل جبار مطرود53502622422036109

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية الحي للبناتاحيائيسجى كاظم داير ادريس53512622422036110

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط537.0076.71اعدادية الحي للبناتاحيائيشروق سجاد لطيف رضا53522622422036115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط565.0080.71اعدادية الحي للبناتاحيائيشهد فاضل نون مهدي53532622422036117

كلية العلوم/جامعة واسط592.0084.57اعدادية الحي للبناتاحيائيطفوف راضي كاظم عيسى53542622422036121

كلية العلوم/جامعة واسط635.0090.71اعدادية الحي للبناتاحيائيطيبه رزاق حمد هللا علي53552622422036124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43اعدادية الحي للبناتاحيائيطيبه ضياء اسماعيل طارش53562622422036125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473.0067.57اعدادية الحي للبناتاحيائيعبير هادي جبار حسين53572622422036127

كلية الطب/جامعة واسط699.0099.86اعدادية الحي للبناتاحيائيفاطمه الزهراء ناجي نصيف جاسم53582622422036132

كلية العلوم/جامعة واسط618.0088.29اعدادية الحي للبناتاحيائيفاطمه عادل نجم عبد53592622422036135

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الحي للبناتاحيائيفاطمه فاضل شنشل ياسين53602622422036136
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط572.0081.71اعدادية الحي للبناتاحيائيفاطمه قاسم محمد خلبوص53612622422036139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0066.86اعدادية الحي للبناتاحيائيفاطمه كاطع نهير دفار53622622422036140

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية الحي للبناتاحيائيفاطمه مهدي حسين محمد53632622422036141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط568.0081.14اعدادية الحي للبناتاحيائيلقاء سجاد لطيف رضا53642622422036146

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0065.43اعدادية الحي للبناتاحيائيمريم سماح عليوي كريم53652622422036152

كلية العلوم/جامعة واسط628.0089.71اعدادية الحي للبناتاحيائينقاء حسين عباس حسن53662622422036159

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0078.14اعدادية الحي للبناتاحيائينور الهدى علي حران كوين53672622422036161

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0073.14اعدادية الحي للبناتاحيائينور الهدى كاظم ياسر جبر53682622422036163

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية الحي للبناتاحيائينور جميل عبد الحسن امير53692622422036165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488.0069.71اعدادية الحي للبناتاحيائيهدى حسين صكبان سلمان53702622422036170

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيأمنه ناصر حسين كطان53712622422037001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيآيات نهاد جدوع حربي53722622422037002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيإيمان محمد حسن بديوي53732622422037003

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيأريج علي ناصر حسين53742622422037004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيأساور سالم سعدون محمد53752622422037006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية614.0087.71اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيأسراء بدر جابر نيلي53762622422037007

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائياسماء حسين حامد جلوب53772622422037009

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.0099.14اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيبتول جبار وجيه عبد حميد53782622422037014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية609.0087.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيبتول رياض صبري مصطفى53792622422037015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى463.0066.14اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيبنت الهدى جعفر فليح حسن53802622422037016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيبنين احمد عيدان حمود53812622422037017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيبنين حسن علوان حميد53822622422037019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيبنين حيدر علي موسى53832622422037020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيبنين عباس محمد كاظم53842622422037022

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0092.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيتبارك حازم جليل عبد علي53852622422037023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيتبارك مهدي فياض محمد53862622422037026

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى606.0086.57اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيحوراء احمد بديوي ساهي53872622422037031

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء594.0084.86اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيحوراء امجد عزيز خنياب53882622422037032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيحوراء جواد حسين حمد53892622422037033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيحوراء حميد مجيد منصور53902622422037035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيحوراء حيدر عبد الحسين مهدي53912622422037036

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيدعاء كاظم قاسم سالم53922622422037040

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية563.0080.43اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزهراء احمد زاهي خلف53932622422037051

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزهراء حسن هادي ناجي53942622422037055

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزهراء رشيد حامد عبد الكاظم53952622422037058

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء491.0070.14اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزهراء سيف سعد حمزه53962622422037059

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزهراء عباس حسن علي53972622422037061

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزهراء عدي مجيد حمزه53982622422037063

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزهراء علي حسان عبد علي53992622422037064

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزهراء علي سعيد علي54002622422037065
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كلية التمريض/جامعة ذي قار664.0094.86اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزهراء كاظم هالل يعكوب54012622422037067

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزهراء كريم مصطفى محسن54022622422037068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزهراء محمد عطوان كاظم54032622422037070

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزينب حماد عباس حمد54042622422037077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء583.0083.29اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزينب صادق طالب مطشر54052622422037079

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزينب فارس محسن شيال54062622422037080

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد641.0091.57اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزينب قصي مزهر مجيد54072622422037081

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيزينب وسام محمد كزار54082622422037082

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيسجى مهدي نجم عبيد54092622422037084

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل559.0079.86اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيسدن عقيل فيحان حمود54102622422037085

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيسمار سامر محسن علوان54112622422037086

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى587.0083.86اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيصبا عامر هادي عبد النبي54122622422037089

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيصفا رمزي اسماعيل محمد54132622422037090

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيطيف لؤي عيدان ياسين54142622422037093

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيعائشة عبد المحسن محمود شبيب54152622422037094

كلية العلوم/جامعة النهرين594.0084.86اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيغفران جالل عمران حسين54162622422037100

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية613.0087.57اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيفاطمه باقر ناجي مظلوم54172622422037102

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيفاطمه سليم قاسم ثجيل54182622422037104

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيفاطمه طه حسين زعيل54192622422037105

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيفاطمه عماد عبد علي نجم54202622422037108

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيفاطمه فالح عبد التاج حسن54212622422037109

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيفاطمه ناهض عبود دحام54222622422037110

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيمريم حسين صبيح عبيد54232622422037113

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيمريم سالم جسام محمد54242622422037114

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء644.0092.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائينبأ صادق ضياء حسين54252622422037118

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائينبأ عباس كطوف فرهود54262622422037119

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائينبأ نصير عبد االمير عبد هللا54272622422037120

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائينور احمد عثمان نعمان54282622422037121

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائينور صفاء هادي حسون54292622422037125

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين558.0079.71اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائينورا محمد جليل عبد علي54302622422037126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائينورس نصير عبد االمير عبد هللا54312622422037127

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية619.0088.43اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيوالء فاضل جبار محيسن54322622422037132

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية اليسر للبناتاحيائياستبرق حيدر فيصل عوده54332622422038003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0073.43اعدادية اليسر للبناتاحيائياسراء ريسان بريسم جداح54342622422038006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط538.0076.86اعدادية اليسر للبناتاحيائيايالف عمار جمعه نجدي54352622422038011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية اليسر للبناتاحيائيايه جابر هالل مطر54362622422038013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية اليسر للبناتاحيائيبتول محمد عرموط حسين54372622422038015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0066.57اعدادية اليسر للبناتاحيائيبتول مطر شاكر عبودي54382622422038016

كلية العلوم/جامعة واسط608.0086.86اعدادية اليسر للبناتاحيائيبراء اركان عبد الكاظم مطر54392622422038017

كلية العلوم/جامعة واسط618.0088.29اعدادية اليسر للبناتاحيائيبنين حيدر زاير راضي54402622422038020
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء643.0091.86اعدادية اليسر للبناتاحيائيتقى منعم ربيع صخي54412622422038032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية اليسر للبناتاحيائيجنان صكبان كاظم مشكور54422622422038033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0075.86اعدادية اليسر للبناتاحيائيحوراء عذافه عبد النبي سلمان54432622422038036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0070.43اعدادية اليسر للبناتاحيائيخيرات بشار انهير ابو ذينة54442622422038039

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل586.0083.71اعدادية اليسر للبناتاحيائيدعاء عالوي سالم رباط54452622422038040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0065.71اعدادية اليسر للبناتاحيائيدعاء وليد جاسم مشاري54462622422038041

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط615.0087.86اعدادية اليسر للبناتاحيائيرباب فليح عناد خماط54472622422038043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط534.0076.29اعدادية اليسر للبناتاحيائيرسل ماجد مزعل الزم54482622422038044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط637.0091.00اعدادية اليسر للبناتاحيائيرقيه احمد جمعه نجدي54492622422038045

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء576.0082.29اعدادية اليسر للبناتاحيائيرقيه باسم عبد عبد الرضا54502622422038046

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية اليسر للبناتاحيائيرقيه سعد احمد رسن54512622422038047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء جمعه عذاب لعيبي54522622422038051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0078.14اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء حسن محيل عبد54532622422038053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0075.71اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء حسين علي دريب54542622422038054

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط452.0064.57اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء حسين كاظم سلمان54552622422038055

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء حيدر اسماعيل ابراهيم54562622422038056

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار434.0062.00اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء سامي شويع جالب54572622422038059

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط597.0085.29اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء علي حميد عبود54582622422038062

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء علي عبد ناصر54592622422038063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491.0070.14اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء نصيف جاسم كناد54602622422038070

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء والء عبد طالب54612622422038071

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب ابراهيم عبود عبد الحسن54622622422038074

كلية العلوم/جامعة واسط606.0086.57اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب حاكم كشاش عاشور54632622422038079

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب ضياء جبار صياح54642622422038080

كلية العلوم/جامعة واسط630.0090.00اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب عالء عبد طالب54652622422038081

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب عمار جاسم سعيد54662622422038084

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت646.0092.29اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب محمد داخل راضي54672622422038085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية اليسر للبناتاحيائيسعاد ورد احمد عبيد54682622422038088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية اليسر للبناتاحيائيشهد مثنى مهدي عبد54692622422038090

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية اليسر للبناتاحيائيضحى هاشم لفته نوفي54702622422038094

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية اليسر للبناتاحيائيضمائر كريم ناصر سالم54712622422038095

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية اليسر للبناتاحيائيطيبه يونس زعالن حميد54722622422038096

كلية الزراعة/جامعة واسط439.0062.71اعدادية اليسر للبناتاحيائيعذراء حازم كامل كشمر54732622422038098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط551.0078.71اعدادية اليسر للبناتاحيائيعذراء محمد كاظم هنيدي54742622422038099

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية اليسر للبناتاحيائيغفران خالد مجيد مراد54752622422038100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية اليسر للبناتاحيائيفاطمه الزهراء علي محمود رستم54762622422038104

كلية العلوم/جامعة واسط640.0091.43اعدادية اليسر للبناتاحيائيفاطمه حاكم كشاش عاشور54772622422038105

كلية العلوم/جامعة ميسان619.0088.43اعدادية اليسر للبناتاحيائيفاطمه طارق ابراهيم خضر54782622422038109

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط561.0080.14اعدادية اليسر للبناتاحيائيفاطمه ناطق عبد الكاظم شاكر54792622422038113

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية اليسر للبناتاحيائيفاطمه هيثم جعفر هاشم54802622422038114
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0066.57اعدادية اليسر للبناتاحيائيفضاء كرم عجيل حنوش54812622422038116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط575.0082.14اعدادية اليسر للبناتاحيائيالرا علي مهدي هادي54822622422038117

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط526.0075.14اعدادية اليسر للبناتاحيائيمريم محمد جابر ارحيم54832622422038124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0066.43اعدادية اليسر للبناتاحيائيملك محمد ضياء جليل54842622422038127

كلية العلوم/جامعة واسط631.0090.14اعدادية اليسر للبناتاحيائيمها غالب مهدي حنتوش54852622422038128

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية اليسر للبناتاحيائيمينا عالء حسن جوده54862622422038129

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00اعدادية اليسر للبناتاحيائينبأ حيدر زاير راضي54872622422038131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0070.29اعدادية اليسر للبناتاحيائينرجس دويج حسن عبد هللا54882622422038134

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر481.0068.71اعدادية اليسر للبناتاحيائينواره احمد هاشم رضية54892622422038137

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية اليسر للبناتاحيائينور الزهراء خلف عبود خصاف54902622422038138

كلية العلوم/جامعة واسط622.0088.86اعدادية اليسر للبناتاحيائينور الزهراء وليد نعيم موسى54912622422038139

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط567.0081.00اعدادية اليسر للبناتاحيائينور زين العابدين عبد الكاظم شاكر54922622422038140

كلية العلوم/جامعة واسط604.0086.29اعدادية اليسر للبناتاحيائيهاله سلمان جميل ذياب54932622422038145

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية اليسر للبناتاحيائيهبه محمد صيهود عبد الكاظم54942622422038147

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية اليسر للبناتاحيائيهدايه علي والي صحن54952622422038148

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط555.0079.29اعدادية اليسر للبناتاحيائيهدى رستم عناد لزيم54962622422038149

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية العزيزية للبناتاحيائيايه حمزه محمد داخل54972622422039005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية العزيزية للبناتاحيائيتبارك حيدر عزيز محمد علي54982622422039009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية العزيزية للبناتاحيائيتقى فالح حسن سمين54992622422039014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية العزيزية للبناتاحيائيحوراء حيدر عاشور جوامير55002622422039015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية العزيزية للبناتاحيائيرباب حسين علوان محمد55012622422039019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية العزيزية للبناتاحيائيرسل كريم مطلك حمود55022622422039021

كلية الزراعة/جامعة واسط455.0065.00اعدادية العزيزية للبناتاحيائيرفل باسم صكبان محيسن55032622422039023

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط518.0074.00اعدادية العزيزية للبناتاحيائيرنا عاصم ألياس خضر55042622422039025

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزهراء سعد حاتم كاظم55052622422039029

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزهراء علي عبد هللا زناد55062622422039032

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزينب عادل عبد عون حبش55072622422039036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية473.0067.57اعدادية العزيزية للبناتاحيائيسمى عادل جبار محمد55082622422039040

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط512.0073.14اعدادية العزيزية للبناتاحيائيغفران غالب سلمان عذوب55092622422039045

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء541.0077.29اعدادية العزيزية للبناتاحيائيفدوى اركان فائق هاشم55102622422039048

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71اعدادية العزيزية للبناتاحيائيفيضاء عليوي ناصر زبون55112622422039049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية العزيزية للبناتاحيائيمريم مصطفى هاني توفيق55122622422039053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية العزيزية للبناتاحيائينرجس ماجد عبد هللا عباس55132622422039061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية العزيزية للبناتاحيائينور الهدى حمزه طاهر محمد55142622422039063

كلية الزراعة/جامعة كربالء485.0069.29اعدادية العزيزية للبناتاحيائينور حميد حزام مسير55152622422039066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط604.0086.29اعدادية العزيزية للبناتاحيائيهبه فياض خضير فرج55162622422039068

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيازل حسين زغير عليوي55172622422040003

كلية الزراعة/جامعة واسط447.0063.86اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائياسراء محمود شاكر عيال55182622422040007

كلية الزراعة/جامعة واسط420.0060.00اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيايات حسين محمد فنجان55192622422040016

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيايات سعد فرحان عبد الحسين55202622422040017
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيايمان كاظم عبد الساده عبيد55212622422040019

كلية اآلداب/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيبراق كريم محمد هادي55222622422040023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى464.0066.29اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيبنين حسين موسى محمد55232622422040026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيتبارك عدنان عادل ابراهيم55242622422040032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0068.43اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيتقى حيدر محسن حميد55252622422040036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيتقى صابر علي حسين55262622422040037

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيحنين سالم سعود فالح55272622422040040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيحوراء انور مزهر جوده55282622422040042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد جامل55292622422040043

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل657.0093.86اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيحوراء صباح ناصر سلومي55302622422040047

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0065.00اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيحوراء محمد حميد غني55312622422040049

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيختام طالب جدوع حسين55322622422040052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيدانيه علي حميد سعود55332622422040053

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط492.0070.29اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيدينا اكرم ارحيم علي55342622422040055

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيرقيه محمود شعالن محمد55352622422040062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيزهراء داشور عبد حمزه55362622422040071

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيزهراء ستار كريم ياس55372622422040073

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0062.14اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيزهراء صبيح محيسن معطي55382622422040075

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيزهراء قحطان صبيح كريم55392622422040082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيزينب حميد قاسم عبيد55402622422040086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيزينب داود احمد عبد هللا55412622422040087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيزينب عيسى علي حسن55422622422040090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيزينب هاني عاصي حمد55432622422040092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0067.29اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيساره جاسم مخلف يوسف55442622422040094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيصفا مشتاق طالب حسوني55452622422040101

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيضحى شهاب أحمد محمد55462622422040103

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيطيبة فالح حسن معطي55472622422040105

كلية الزراعة/جامعة واسط426.0060.86اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيعذراء فؤاد عبد كافه55482622422040107

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيغاده فالح علوان عويز55492622422040108

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيفاطمة حميد قاسم عبيد55502622422040110

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيفاطمة صالح عبد الغني حسين55512622422040113

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد جامل55522622422040117

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيفاطمه زاهر وهيب محمد55532622422040119

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط532.0076.00اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيكوثر حامد فهد كاظم55542622422040126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيمريم انور مزهر جوده55552622422040130

كلية الزراعة/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيمريم رعد مطلك فارس55562622422040131

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيمريم محمد احمد كعيد55572622422040135

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيميس الريم دريد فاضل حامد55582622422040140

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائينرجس صالح علوان عويز55592622422040147

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائينور محمد كريم عاكول55602622422040150
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيهبه عارف مكاوي حمود55612622422040151

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيهدى داود سلمان زبون55622622422040153

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيهدى عبد الحميد عبيد حسوني55632622422040154

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيهدى هاشم عبد حسين55642622422040155

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيهيفاء غالب عبد حسين55652622422040157

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيبتول عالء حاجم محيسن55662622422041001

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيبراء كامل خليف علي55672622422041002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيختام فليح حسن رمح55682622422041004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء هادي سهيل عليوي55692622422041008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0064.14ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه نعيم عبد حسين55702622422041015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه قاسم محمد كاظم55712622422041019

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمريم عبد الحسن عاجل دعيوش55722622422041022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائينور احمد عبد التاج حمزه55732622422041025

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائينور باسم عبد حسين55742622422041027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيهيام خالد عجمي جبار55752622422041029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.2095.60ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائياساور فارس حالوي حمود55762622422042001

كلية الطب/جامعة واسط708.84101.26ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائياالء احمد عبد الحسن داحس55772622422042002

كلية الطب/جامعة واسط705.68100.81ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيام البنين باسم محمد جاني55782622422042003

كلية طب االسنان/جامعة واسط693.9299.13ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيامنه حيدر سرحان موسى55792622422042004

كلية الطب/جامعة واسط701.96100.28ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيامنه حيدر عبد االمير مهدي55802622422042005

كلية الطب/جامعة نينوى696.7299.53ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيامنه سالم تقي ياسر55812622422042006

كلية الطب/جامعة واسط705.84100.83ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيامنه عباس كاظم خضير55822622422042007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط684.4897.78ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيبنين محمد نجم عبد55832622422042010

كلية الطب/جامعة واسط708.92101.27ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيتبارك مرتضى بديع عويد55842622422042012

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار677.3696.77ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيجمانه صالح عبد الحسن مشهدي55852622422042013

كلية الطب/جامعة واسط712.76101.82ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيجنات نعيم حسين سنه55862622422042014

كلية الصيدلة/جامعة البصرة688.3698.34ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيحوراء علي صاحب مهدي55872622422042015

كلية الطب/جامعة واسط704.52100.65ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيرؤيا عباس كريم محمد55882622422042016

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية633.2890.47ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيرسل رافد عبد العباس فرحان55892622422042017

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية652.2493.18ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيرغد عبد الكريم سالم ماهود55902622422042018

كلية الطب/جامعة بغداد712.68101.81ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيرفيف باسم عبد عوفي55912622422042019

كلية الطب/جامعة بغداد712.00101.71ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيرقيه خير هللا مزهر غباش55922622422042020

كلية الطب/جامعة واسط707.76101.11ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيرنا عادل كاظم طواله55932622422042021

كلية الطب/جامعة الكوفة704.84100.69ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزهراء جواد كاظم خضير55942622422042022

كلية الطب/جامعة بغداد707.76101.11ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزهراء حسنين فرمان عبود55952622422042023

كلية الطب/جامعة بغداد711.92101.70ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزهراء حيدر محمد سعيد عبد الحسين55962622422042024

كلية العلوم/جامعة واسط634.1290.59ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزهراء سامي جبر فتن55972622422042025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى684.5297.79ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزهراء طاهر عبد الكريم عبد محمد55982622422042026

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.8499.26ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزهراء علي هليل خضير55992622422042027

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.8498.55ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزهراء محسن كريم بزون56002622422042028
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كلية الطب/جامعة واسط711.76101.68ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزهراء مناف طالب شهيب56012622422042029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزينب جمال صالح حسن56022622422042030

كلية الطب/جامعة واسط708.52101.22ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزينب جواد كاظم شنيح56032622422042031

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.8499.26ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزينب حيدر نافع مهدي56042622422042032

كلية الطب/جامعة واسط702.00100.29ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزينب دايخ عيسى لفته56052622422042033

كلية الطب/جامعة واسط702.84100.41ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزينب عدنان فاضل طعمه56062622422042034

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية674.9696.42ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيزينب علي الزم عذاب56072622422042035

كلية الطب/جامعة بغداد714.00102.00ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيساره حيدر حسين محمد56082622422042036

كلية الطب/جامعة تكريت695.6899.38ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيساره عبد الحسين موحان شكبان56092622422042037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط678.5296.93ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيساره فائق جميل حسن56102622422042038

كلية العلوم/جامعة واسط667.4495.35ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد الحسين خلف حسين56112622422042042

كلية الطب/جامعة واسط707.84101.12ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيفاطمه قاسم داود ياسر56122622422042043

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.2894.75ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيمريم حسنين صالل سباهي56132622422042044

كلية الطب/جامعة واسط712.00101.71ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيمريم حيدر جابر خميس56142622422042045

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.8498.83ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيميساء هادي عبد سلطان56152622422042046

كلية الطب/جامعة واسط704.92100.70ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائينبأ قحطان حميد جياد56162622422042047

كلية الطب/جامعة واسط699.8499.98ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائينور الزهراء خالد حوشي خلف56172622422042048

كلية الطب/جامعة سومر697.7699.68ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائينور مهدي كريدي داود56182622422042049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.6096.66ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائينورا رضا جاسم ظاهر56192622422042050

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.3296.47ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائييسر حيدر عبد عالوي56202622422042051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.5296.93ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائييقين سالم رهيف عريان56212622422042052

كلية الطب/جامعة واسط712.84101.83ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائييقين مهدي صبر جوده56222622422042053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعداديةالمناهل للبناتاحيائيآمنه أحمد خلف محمد56232622422043003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0065.71اعداديةالمناهل للبناتاحيائيآمنه محمد منصور جساس56242622422043004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط506.0072.29اعداديةالمناهل للبناتاحيائيأيالف حمزة كاظم حسن56252622422043006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0069.86اعداديةالمناهل للبناتاحيائياجوان زويد عناد عكار56262622422043010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى382.0054.57اعداديةالمناهل للبناتاحيائياسيل كوركيس خضير جساس56272622422043012

كلية العلوم/جامعة واسط607.0086.71اعداديةالمناهل للبناتاحيائيالحوراء زينب قاسم هاشم صالح56282622422043013

كلية العلوم/جامعة واسط605.0086.43اعداديةالمناهل للبناتاحيائيايالف عبد الرضا جباره شنين56292622422043017

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط456.0065.14اعداديةالمناهل للبناتاحيائيبنين حسن سعد حنوف56302622422043025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط526.0075.14اعداديةالمناهل للبناتاحيائيبنين فاضل مالح تايه56312622422043026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0068.57اعداديةالمناهل للبناتاحيائيبنين قيس عبد هللا محيسن56322622422043027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط561.0080.14اعداديةالمناهل للبناتاحيائيبنين نزار هاشم هليل56332622422043028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعداديةالمناهل للبناتاحيائيتبارك جميل صعصع مطروح56342622422043029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86اعداديةالمناهل للبناتاحيائيتبارك حامد سركي عبود56352622422043030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعداديةالمناهل للبناتاحيائيتبارك نصرت سلطان حسن56362622422043033

كلية العلوم/جامعة واسط601.0085.86اعداديةالمناهل للبناتاحيائيتقى حسين سنيد ماهود56372622422043034

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعداديةالمناهل للبناتاحيائيحوراء كاظم حنون كطامي56382622422043037

كلية اآلداب/جامعة واسط497.0071.00اعداديةالمناهل للبناتاحيائيحوراء كريم جبر صريم56392622422043038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط561.0080.14اعداديةالمناهل للبناتاحيائيحوراء مطر عبد علي حسين56402622422043040
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعداديةالمناهل للبناتاحيائيحوراء ناجي محسن عبد علي56412622422043041

كلية العلوم/جامعة واسط630.0090.00اعداديةالمناهل للبناتاحيائيحوراء نعيم كمر حاتم56422622422043042

كلية العلوم/جامعة واسط624.0089.14اعداديةالمناهل للبناتاحيائيدعاء حامد حسن فارس56432622422043043

كلية العلوم/جامعة واسط609.0087.00اعداديةالمناهل للبناتاحيائيدعاء سالم عبد اللطيف عبد الواحد56442622422043044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعداديةالمناهل للبناتاحيائيرؤى غازي عطيه جابر56452622422043046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط509.0072.71اعداديةالمناهل للبناتاحيائيرباب زويد عناد عكار56462622422043047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486.0069.43اعداديةالمناهل للبناتاحيائيرسل فريح مهدي عويد56472622422043049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان458.0065.43اعداديةالمناهل للبناتاحيائيرقيه علي ناصر كريم56482622422043052

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل567.0081.00اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزهراء جالل عبود وعي56492622422043055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط534.0076.29اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزهراء جواد عبد الكاظم حسن56502622422043056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط512.0073.14اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزهراء ستار كاظم عبد56512622422043061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط546.0078.00اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزهراء شمخي جابر كاظم56522622422043064

كلية العلوم/جامعة واسط607.0086.71اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزهراء علي حسين خلف56532622422043068

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية562.0080.29اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزهراء فالح حسن طالب56542622422043072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط555.0079.29اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزهراء فالح حسن مطر56552622422043073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط581.0083.00اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزهراء محسن حسن ثجيل56562622422043074

كلية العلوم/جامعة واسط652.0093.14اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزهراء محسن ودعان ابو الهيل56572622422043075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0066.14اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزهراء هاني سلمان يوده56582622422043077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزينب جبر عبيد منجل56592622422043079

كلية الزراعة/جامعة واسط424.0060.57اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزينب جواد كاظم علوان56602622422043080

كلية العلوم/جامعة واسط640.0091.43اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزينب حسين عيدان حمد56612622422043081

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط451.0064.43اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزينب صباح غند جبر56622622422043086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط566.0080.86اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزينب عبد الحسين يونس عباس56632622422043089

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط519.0074.14اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزينب عبد الرضا حمدان ادميج56642622422043090

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط440.0062.86اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزينب عبد الرضا عبد العالي حسين56652622422043091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط627.0089.57اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزينب كاظم محسن مصيحب56662622422043093

كلية اآلداب/جامعة واسط490.0070.00اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزينب كريم محسن محمد56672622422043094

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزينب ناصر هديهد مرزوك56682622422043095

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزينب ياسر حسن عجاج56692622422043098

كلية العلوم/جامعة واسط598.0085.43اعداديةالمناهل للبناتاحيائيزينه ابراهيم زاهر محمد56702622422043099

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعداديةالمناهل للبناتاحيائيسجى زامل لطيف حشف56712622422043100

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعداديةالمناهل للبناتاحيائيسعاد جواد حنون كطامي56722622422043102

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0068.57اعداديةالمناهل للبناتاحيائيضحى جويد عبيد منعوت56732622422043109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط555.0079.29اعداديةالمناهل للبناتاحيائيعذراء جبار خان سالم56742622422043112

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعداديةالمناهل للبناتاحيائيفاطمة رشيد حسن كريم56752622422043118

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعداديةالمناهل للبناتاحيائيفاطمه حامد سركي عبود56762622422043120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0067.00اعداديةالمناهل للبناتاحيائيفاطمه سليم علوان رحم56772622422043121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط555.0079.29اعداديةالمناهل للبناتاحيائيفاطمه وليد حسين كوزه56782622422043123

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعداديةالمناهل للبناتاحيائيكوثر جواد كاظم عبد56792622422043124

كلية الزراعة/جامعة واسط447.0063.86اعداديةالمناهل للبناتاحيائيكوثر عباس قاسم كاظم56802622422043125
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط584.0083.43اعداديةالمناهل للبناتاحيائيكوثر كركيز عوده جوالن56812622422043128

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل555.0079.29اعداديةالمناهل للبناتاحيائيكوثر يسر سيد وشاح56822622422043129

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعداديةالمناهل للبناتاحيائيندى رحمن عبد عوده56832622422043136

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعداديةالمناهل للبناتاحيائينضال حاكم شنور كاظم56842622422043138

كلية العلوم/جامعة واسط623.0089.00اعداديةالمناهل للبناتاحيائينور الحسن محسن حسن ثجيل56852622422043139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0077.57اعداديةالمناهل للبناتاحيائينور عيدان ياسر حسين56862622422043141

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14اعداديةالمناهل للبناتاحيائينور هادي جنديل محمد56872622422043143

كلية العلوم/جامعة واسط605.0086.43اعداديةالمناهل للبناتاحيائيهاجر فرحان تركي عباس56882622422043144

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0080.43اعداديةالمناهل للبناتاحيائيهبه علي سركي عبود56892622422043146

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط461.0065.86اعداديةالمناهل للبناتاحيائيوسن عدنان طعمه سعيد56902622422043153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0067.43ثانوية بلقيس للبناتاحيائيآيه علي جبار خنفر56912622422044003

كلية الزراعة/جامعة واسط443.0063.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائيابرار حسوني حنون جمعه56922622422044004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0075.57ثانوية بلقيس للبناتاحيائيايناس غسان جبر عفريت56932622422044008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0067.71ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين سعد ساجت هادي56942622422044010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0068.43ثانوية بلقيس للبناتاحيائيتبارك عالء خليل عباس56952622422044014

كلية العلوم/جامعة واسط631.0090.14ثانوية بلقيس للبناتاحيائيتبارك هاشم بكه رضا56962622422044015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية بلقيس للبناتاحيائيتقى ليث حسين محمد56972622422044016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط551.0078.71ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء خلف عيسى حسين56982622422044021

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء رياض خلف حسين56992622422044024

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء طاهر جفات حيذور57002622422044026

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين خضير محمد57012622422044027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء كاظم كديوي زمام57022622422044032

كلية التمريض/جامعة تلعفر646.0092.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء نحوي بدر صالح57032622422044034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0070.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب اركان جبار داخل57042622422044035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط559.0079.86ثانوية بلقيس للبناتاحيائيساره احمد محسن ستار57052622422044041

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط532.0076.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيطفوف حسين مزهر جواد57062622422044044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0073.43ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الحسين خضير57072622422044047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد موسى57082622422044050

كلية العلوم/جامعة واسط632.0090.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه طعمه جميل هادي57092622422044052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه علي حسين ناصر57102622422044054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط529.0075.57ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه عناد ضعيف حسن57112622422044055

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط500.0071.43ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه نعمان رهيف زغير57122622422044057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط546.0078.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيمروه جاسم جادر مالي57132622422044058

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط548.0078.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائينور القدس هاني زيدان وصخ57142622422044067

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0061.86ثانوية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى حسن عبد الجبار راهي57152622422044068

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط513.0073.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى حميد خرباط جساس57162622422044070

كلية الزراعة/جامعة واسط446.0063.71ثانوية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى صدام حسين حسن57172622422044071

كلية العلوم/جامعة ذي قار623.0089.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائينوره عماد سالم خماط57182622422044073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط557.0079.57ثانوية بلقيس للبناتاحيائيهدى رضا جودة بشاره57192622422044076

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائيهنادي جواد كاظم حسون57202622422044078
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائييقين صادق عليوي ناصر57212622422044079

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائياريج محمد عباس مجيد57222622422045003

كلية اآلداب/جامعة واسط519.0074.14اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيايات حيدر كنج علي حسين57232622422045005

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيايناس مطشر محسن كاظم57242622422045009

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل542.0077.43اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيبنت الهدى عبد الكريم صادق غني57252622422045011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيبنين حيدر حسن ولي57262622422045012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيتبارك صالح موسى احمد57272622422045015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيتبارك عامر كرم علي57282622422045016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيثريا عزيز حسين كاظم57292622422045018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط517.0073.86اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيرقية جواد عبد حسين57302622422045028

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى529.0075.57اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيرقية عبد النبي عبد الغني عبد محمد57312622422045029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيرقية فاضل علي جصان57322622422045030

كلية العلوم/جامعة واسط589.0084.14اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزهراء عادل حسين علي57332622422045037

كلية العلوم/جامعة واسط602.0086.00اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزهراء عز الدين عبد حيدر57342622422045038

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط505.0072.14اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزهراء علي كاظم عبد57352622422045039

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزهراء هيثم حميد بندر57362622422045043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0065.86اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزينب خليل ابراهيم كسر57372622422045045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط548.0078.29اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزينب عبد هللا كاظم شريدة57382622422045046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0069.00اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزينب عبد المهدي جبارة داخل57392622422045047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط548.0078.29اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيسناء قاسم زامل جاسم57402622422045051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط557.0079.57اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيصابرين قاسم زامل جاسم57412622422045053

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيطفوف مهدي صاحب اسماعيل57422622422045055

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيفاطمة اسماعيل عبد االمير خضير57432622422045058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط577.0082.43اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيفاطمة علي زيدان صيهود57442622422045063

كلية العلوم/جامعة واسط597.0085.29اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيفاطمة فاضل نعمة هيمت57452622422045064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488.0069.71اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيكوثر اسعد حيدر داخل57462622422045066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط540.0077.14اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيمنار مهدي محمد كاظم57472622422045069

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى561.0080.14اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائينور علي حسين علي57482622422045074

كلية العلوم/جامعة واسط616.0088.00اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيهدى ستار جابر علي57492622422045075

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية سمية للبناتاحيائياخالص جعفر هاشم نعمه57502622422046002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط553.0079.00ثانوية سمية للبناتاحيائياسراء احمد عبد الحسين سلمان57512622422046003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية سمية للبناتاحيائياسماء فاضل محيسن منكاش57522622422046005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية سمية للبناتاحيائيايات عادل مهدي عامر57532622422046007

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط503.0071.86ثانوية سمية للبناتاحيائيبتول جميل ناصر عبد الحسن57542622422046010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط546.0078.00ثانوية سمية للبناتاحيائيتيسير كاظم ودع عبود57552622422046015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية سمية للبناتاحيائيحوراء شعيث عويد سلمان57562622422046016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية سمية للبناتاحيائيحوراء علي ناصر طاهر57572622422046018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0067.43ثانوية سمية للبناتاحيائيحياة كريم عتيبي شوكه57582622422046019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29ثانوية سمية للبناتاحيائيدموع جعفر هاشم نعمه57592622422046020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط524.0074.86ثانوية سمية للبناتاحيائيرباب جميل عبد سلمان57602622422046021
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط580.0082.86ثانوية سمية للبناتاحيائيرحاب حميد راهي كاطع57612622422046023

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية سمية للبناتاحيائيزهراء جاسم شمير عطيه57622622422046026

كلية االعالم/جامعة ذي قار464.0066.29ثانوية سمية للبناتاحيائيزهراء حيدر اسعيد ياسر57632622422046027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية سمية للبناتاحيائيزهراء كامل محيسن منكاش57642622422046030

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية سمية للبناتاحيائيزهراء مزهر جبار شالش57652622422046031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط627.0089.57ثانوية سمية للبناتاحيائيزينب احمد شمير عطيه57662622422046033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط556.0079.43ثانوية سمية للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين سلمان57672622422046036

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00ثانوية سمية للبناتاحيائيسعاد عصواد عباس عمير57682622422046039

كلية العلوم/جامعة واسط604.0086.29ثانوية سمية للبناتاحيائيشهد علي حسين عليوي57692622422046041

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط516.0073.71ثانوية سمية للبناتاحيائيطيبه عقيل سالم مزبان57702622422046042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط624.0089.14ثانوية سمية للبناتاحيائيعفاف حسين كطيف محمد57712622422046043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط639.0091.29ثانوية سمية للبناتاحيائيفاطمه ثامر محيسن منكاش57722622422046045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية سمية للبناتاحيائيمريم كاظم فريح عبيد57732622422046048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57ثانوية سمية للبناتاحيائيهبه مجيد ياسر عليوي57742622422046050

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29ثانوية سمية للبناتاحيائيوجدان هاشم نعمه فهد57752622422046053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية النور للبناتاحيائيامامه علي حسين عناد57762622422047006

كلية الزراعة/جامعة واسط514.0073.43اعدادية النور للبناتاحيائيايات صالح مهدي طاهر57772622422047008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اعدادية النور للبناتاحيائيايات مازن عبد علي جابر57782622422047009

كلية الزراعة/جامعة واسط449.0064.14اعدادية النور للبناتاحيائيايه باسم محمد علي مطير57792622422047010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473.0067.57اعدادية النور للبناتاحيائيايه سعد عروان ظاهر57802622422047011

كلية العلوم/جامعة واسط630.0090.00اعدادية النور للبناتاحيائيبراء سلمان ناجي فليح57812622422047012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط535.0076.43اعدادية النور للبناتاحيائيبنين جواد محمد عبود57822622422047015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية النور للبناتاحيائيبنين كاظم بليحس سلمان57832622422047017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك لطيف محسن معيوف57842622422047020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500.0071.43اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك محمد حسين علي57852622422047021

كلية العلوم/جامعة واسط613.0087.57اعدادية النور للبناتاحيائيحنين حسن خير هللا جاسم57862622422047024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط516.0073.71اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء علي جبار فرج57872622422047029

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط500.0071.43اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء فالح سلطان مالح57882622422047030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط545.0077.86اعدادية النور للبناتاحيائيرباب حميد فرهود كاطع57892622422047035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00اعدادية النور للبناتاحيائيرقيه عدنان كطن جبر57902622422047037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497.0071.00اعدادية النور للبناتاحيائيريان ثائر عبد الحسين طويهر57912622422047039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476.0068.00اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء جبار هليل كاظم57922622422047041

كلية العلوم/جامعة واسط638.0091.14اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء جليل عكيل حسين57932622422047042

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية585.0083.57اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء فائز حسن ذهب57942622422047051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء قاسم فالح حسن57952622422047053

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء محمد وهيب مخيلف57962622422047059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0075.71اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء هادي صالح جاسم57972622422047060

كلية العلوم/جامعة واسط602.0086.00اعدادية النور للبناتاحيائيزينب احمد ابراهيم نعيمه57982622422047063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط511.0073.00اعدادية النور للبناتاحيائيزينب حسين يعقوب نجم57992622422047067

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية النور للبناتاحيائيزينب محمد حران بلعوط58002622422047073
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كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط455.0065.00اعدادية النور للبناتاحيائيزينب محمد فاروق حوني58012622422047074

كلية الزراعة/جامعة واسط422.0060.29اعدادية النور للبناتاحيائيزينه محمد ياسر حسين58022622422047077

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية النور للبناتاحيائيعبير محسن كاظم عليوي58032622422047084

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط598.0085.43اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه بشير غانم محمد58042622422047088

كلية العلوم/جامعة واسط633.0090.43اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه جعفر صادق سلمان58052622422047089

كلية العلوم/جامعة واسط623.0089.00اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه حسين رحيم سلمان58062622422047091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط575.0082.14اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه حسين غريب بديوي58072622422047092

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه رحيم حبيب حسين58082622422047093

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط577.0082.43اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه سعد محسن بدن58092622422047094

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه عبد الخالق رضا سبتي58102622422047096

كلية العلوم/جامعة واسط611.0087.29اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه عبد المطلب عبد الحسين علوان58112622422047097

كلية الزراعة/جامعة ميسان437.0062.43اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه عالء حسين عليوي58122622422047098

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط538.0076.86اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه فرحان غاوي شدود58132622422047099

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية634.0090.57اعدادية النور للبناتاحيائيفرح سعد محسن بدن58142622422047103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط525.0075.00اعدادية النور للبناتاحيائيكوثر رسول محمد دبش58152622422047105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486.0069.43اعدادية النور للبناتاحيائيليلى جاسم خلوهن حسين58162622422047106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط501.0071.57اعدادية النور للبناتاحيائيمريم ابراهيم حسين علي58172622422047107

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط501.0071.57اعدادية النور للبناتاحيائيمريم احمد راضي حسن58182622422047108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0067.71اعدادية النور للبناتاحيائيمريم احمد عباس جبر58192622422047109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491.0070.14اعدادية النور للبناتاحيائيمريم خليل مريوش عاصي58202622422047110

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط470.0067.14اعدادية النور للبناتاحيائيمريم هاشم حسان صنكور58212622422047112

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية النور للبناتاحيائيمنار كامل لفته خريبط58222622422047114

كلية العلوم/جامعة واسط606.0086.57اعدادية النور للبناتاحيائيميساء فاهم ناصر حسين58232622422047117

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط488.0069.71اعدادية النور للبناتاحيائينبأ حسين علي حسون58242622422047119

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية النور للبناتاحيائينبأ رشيد جبر كيطان58252622422047120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية النور للبناتاحيائينباء ماجد نعيس صكبان58262622422047123

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية النور للبناتاحيائينبأ محمد عبد داخل58272622422047124

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86اعدادية النور للبناتاحيائينرجس باسم محمد شمخي58282622422047126

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71اعدادية النور للبناتاحيائينرجس حسين كاظم حسن58292622422047127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية النور للبناتاحيائينور الزهراء قاسم شاكر شبل58302622422047129

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية النور للبناتاحيائينور الهدى حسن زاهي كاظم58312622422047130

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0061.71اعدادية النور للبناتاحيائيهاله حسين عاشور كاظم58322622422047142

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط542.0077.43اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء صالح سنته محمد58332622422047145

كلية العلوم/جامعة واسط600.0085.71ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيأيات عطوان شيال زغير58342622422048001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائياثار جاسم جداح شويع58352622422048003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائياشراق غانم حسين شرهان58362622422048005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0067.86ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائياالء حسن ياسر خلف58372622422048007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط558.0079.71ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائياية سعيد عبد علي رجب58382622422048010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيبتول جميل مهدي جابر58392622422048012

كلية العلوم/جامعة واسط627.0089.57ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيبنين عزيز شاكر جبير58402622422048015
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كلية الزراعة/جامعة واسط445.0063.57ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيرسل ياسر طالل كنكون58412622422048021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط534.0076.29ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزهراء جميل مهدي جابر58422622422048023

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط458.0065.43ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزهراء صالح مدلول عيسى58432622422048024

كلية العلوم/جامعة واسط592.0084.57ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزينب ماجد احريب شالكه58442622422048029

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزينه عطيوي بادي غازي58452622422048031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0076.57ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيسكينه علي رحم حذيه58462622422048034

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيسهى كامل مهدي جابر58472622422048036

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيشيماء نعيم عجه كريم58482622422048038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط569.0081.29ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيعذراء سلمان جازع حيال58492622422048041

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيغدير جبار حنكال سهيل58502622422048042

كلية الطب/جامعة سومر696.0099.43ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيغسق كامل مهدي جابر58512622422048044

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيفاطمه بشير كطان جرو58522622422048045

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيمريم حسن كريم داير58532622422048051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0069.00ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيمريم رحيم محمد جلوب58542622422048052

كلية الزراعة/جامعة واسط422.0060.29ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيمريم غانم حسين شرهان58552622422048053

كلية العلوم/جامعة واسط605.0086.43ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائينسرين كاظم كريم داير58562622422048056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط550.0078.57ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائينسرين كامل بسهو كاطع58572622422048057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائينور الهدى عطوان شيال زغير58582622422048059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0075.86ثانوية المجدات للبناتاحيائيأيات جمعه جبر بسيتي58592622422049001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط542.0077.43ثانوية المجدات للبناتاحيائيآيه محمد ناعم عبد العالي58602622422049002

كلية الزراعة/جامعة واسط430.0061.43ثانوية المجدات للبناتاحيائيايات وناس صالح بايش58612622422049010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0068.14ثانوية المجدات للبناتاحيائيايمان صالح عيسى عبد الحسن58622622422049011

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية المجدات للبناتاحيائيايمان كريم ناصر والي58632622422049012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط566.0080.86ثانوية المجدات للبناتاحيائيبتول جبر محسن حاوي58642622422049013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط542.0077.43ثانوية المجدات للبناتاحيائيبتول رائد نعمه بخيت58652622422049014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية المجدات للبناتاحيائيبنين عادل صيوان عبد58662622422049018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية المجدات للبناتاحيائيبنين فزع والي جاسم58672622422049019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط520.0074.29ثانوية المجدات للبناتاحيائيتبارك حسين فالح بلجي58682622422049024

كلية العلوم/جامعة واسط612.0087.43ثانوية المجدات للبناتاحيائيتبارك محمود كريدي صحن58692622422049028

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط621.0088.71ثانوية المجدات للبناتاحيائيجنات يوسف نعيم يوسف58702622422049030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط553.0079.00ثانوية المجدات للبناتاحيائيحنين عدنان راهي خلف58712622422049031

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية540.0077.14ثانوية المجدات للبناتاحيائيحوراء جمعه كالن هميم58722622422049034

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية المجدات للبناتاحيائيحوراء عمار ياسر عويد58732622422049035

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71ثانوية المجدات للبناتاحيائيدعاء زيدان خلف علي58742622422049037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط556.0079.43ثانوية المجدات للبناتاحيائيرفل حسين شالل مزعل58752622422049043

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط532.0076.00ثانوية المجدات للبناتاحيائيزهراء باسم خلف كليش58762622422049046

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط511.0073.00ثانوية المجدات للبناتاحيائيزهراء رحيم عبد السادة جابر58772622422049051

كلية الزراعة/جامعة واسط456.0065.14ثانوية المجدات للبناتاحيائيزهراء محسن حامد وهيب58782622422049059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية المجدات للبناتاحيائيزينب الحوراء سالم مطشر مساعد58792622422049061

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية المجدات للبناتاحيائيزينب عامر مطشر سيد58802622422049067
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كلية الزراعة/جامعة واسط421.0060.14ثانوية المجدات للبناتاحيائيزينب محسن حامد وهيب58812622422049070

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية المجدات للبناتاحيائيزينه خالد عبد الحسين وحيد58822622422049073

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية المجدات للبناتاحيائيساره كامل طعيمه عايس58832622422049075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط494.0070.57ثانوية المجدات للبناتاحيائيضحى عباس ثامر سلمان58842622422049081

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية المجدات للبناتاحيائيغدير نجم عبد عريبي58852622422049083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29ثانوية المجدات للبناتاحيائيغفران حمدان فرهود بشيت58862622422049085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية المجدات للبناتاحيائيفاطمة حسن صيوان غياض58872622422049086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية المجدات للبناتاحيائيفاطمه احمد درويل مدلول58882622422049087

كلية الزراعة/جامعة واسط452.0064.57ثانوية المجدات للبناتاحيائيفاطمه حسين جيجان حاجم58892622422049090

كلية العلوم/جامعة واسط639.0091.29ثانوية المجدات للبناتاحيائيفاطمه ريسان هاشم عباس58902622422049092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية المجدات للبناتاحيائيفاطمه نصير حسين هاشم58912622422049097

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00ثانوية المجدات للبناتاحيائيقبس كاظم جبر محمد58922622422049100

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية المجدات للبناتاحيائيكوثر عماد عباس عجيل58932622422049105

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى453.0064.71ثانوية المجدات للبناتاحيائيمريم رياض عليوي حسين58942622422049108

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط533.0076.14ثانوية المجدات للبناتاحيائيمريم عباس محسن الزم58952622422049111

كلية الزراعة/جامعة واسط437.0062.43ثانوية المجدات للبناتاحيائيمريم عدنان غالم سومه58962622422049112

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية المجدات للبناتاحيائيمنى عاصي علي بريس58972622422049114

كلية الطب/جامعة واسط705.00100.71ثانوية المجدات للبناتاحيائيميادة مهدي صالح حسين58982622422049115

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43ثانوية المجدات للبناتاحيائينبا عباس فاضل جبر58992622422049120

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط543.0077.57ثانوية المجدات للبناتاحيائينبا عدنان هاشم عباس59002622422049121

كلية العلوم/جامعة واسط599.0085.57ثانوية المجدات للبناتاحيائينور الهدى علي عبد الرزاق عبد الواحد59012622422049122

كلية العلوم/جامعة واسط615.0087.86ثانوية المجدات للبناتاحيائيهبه علوان كاظم عبد الرضا59022622422049127

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية المجدات للبناتاحيائيهدى قاسم حمدان عبد59032622422049129

كلية الزراعة/جامعة واسط453.0064.71ثانوية المجدات للبناتاحيائييقين حيدر هادي حمود59042622422049133

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط452.0064.57ثانوية المجدات للبناتاحيائييقين ضياء جبار صرويط59052622422049134

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيامنه محمد ناصر كنبر59062622422050002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى690.0098.57ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيايناس قاسم علوان خريجه59072622422050003

كلية الزراعة/جامعة واسط427.0061.00ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيبنت الهدى رحيم غضيب عذاب59082622422050005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيتبارك حسن كاظم صياد59092622422050006

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيتبارك مالك عبد هللا عبيد59102622422050007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيزهراء انور كاظم عاشور59112622422050012

كلية الزراعة/جامعة واسط454.0064.86ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين محيسن عبيس59122622422050013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط480.0068.57ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيزهراء علي حسن هظيم59132622422050014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيزينب خليل هادي محمد59142622422050017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط617.0088.14ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيعذراء حسين هاتف عبد الزهره59152622422050019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيعذراء مهدي لطيف دبعن59162622422050020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى387.0055.29ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيعلياء عبد الحسين محيسن عبيس59172622422050021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0075.86ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي ياسر59182622422050024

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيفاطمه صبيح هاشم ناصي59192622422050025

كلية العلوم/جامعة واسط606.0086.57ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيمريم عربيد فاضل غازي59202622422050030
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية نور الصباح للبناتاحيائينور الهدى محسن عبد علي صالح59212622422050032

كلية الزراعة/جامعة واسط422.0060.29ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيورود صادق عبد الحسين راهي59222622422050034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية قبلة االحرار للبناتاحيائينبا مجيد حميد ياسين59232622422051019

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية قبلة االحرار للبناتاحيائيهبه علي احمد حمود59242622422051020

كلية العلوم/جامعة واسط593.0084.71ثانوية ام الكتاب للبناتاحيائيازهار كاتب عبد هللا معيبد59252622422052002

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد553.0079.00ثانوية ام الكتاب للبناتاحيائيكوثر عبد الحسين مال سلمان59262622422052013

كلية العلوم/جامعة واسط609.0087.00ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائياسراء احمد ناصر عاشور59272622422054001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط545.0077.86ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيايه رمضان سيد شايع59282622422054004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط574.0082.00ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيبتول بيادر نصيف جاسم59292622422054007

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيبتول عارف محمد فرحان59302622422054008

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط501.0071.57ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيبنين رشيد فريح خليف59312622422054011

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيبنين محمد غازي أيديم59322622422054013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيزمن جبار محيبس محيسن59332622422054019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيزهراء ستار ناصر عبد الحسين59342622422054020

كلية العلوم/جامعة واسط600.0085.71ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيزهراء طالب مزيد شياع59352622422054022

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.0092.43ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيزهراء ليث شاكر طهماز59362622422054025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيفاطمه تحسين فيصل ايديم59372622422054048

كلية العلوم/جامعة واسط605.0086.43ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيفاطمه حسين مجبل جهلول59382622422054051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط615.0087.86ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيفاطمه علي جعوال راشد59392622422054054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيفاطمه كريم شابث خميس59402622422054055

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيفاطمه ناتي حسين عويد59412622422054056

كلية اآلداب/جامعة واسط521.0074.43ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائينور الهدى عبد الزهره عبد الحسين بوري59422622422054061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43ثانوية الرسل للبناتاحيائيتبارك علي طعيمه هالمه59432622422055004

كلية العلوم/جامعة واسط624.0089.14ثانوية الرسل للبناتاحيائيزهراء حسن نوفي عوده59442622422055008

كلية الزراعة/جامعة واسط446.0063.71ثانوية الرسل للبناتاحيائيزهراء رحيم جابر كمر59452622422055009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71ثانوية الرسل للبناتاحيائيزينب علي عناد فرج59462622422055014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57ثانوية الرسل للبناتاحيائيساره حسن عبد حنظل59472622422055015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0066.14ثانوية الرسل للبناتاحيائيشهد حسن زويد نعمه59482622422055017

كلية العلوم/جامعة واسط589.0084.14ثانوية الرسل للبناتاحيائيفاطمه جمعه زبون عبد59492622422055023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية الرسل للبناتاحيائيهدى عبد الباري عسل محيسن59502622422055029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيأوركيد صالح حسن زعيل59512622422058002

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيايه احمد حسن عليوي59522622422058007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيتبارك نجم عبد هللا فراس59532622422058014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيحنين احمد كاظم شبيب59542622422058017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيحوراء علي قاسم كاظم59552622422058018

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء534.0076.29اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيرسل مهدي حسين علي59562622422058023

كلية الزراعة/جامعة واسط437.0062.43اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيرقية احمد عبد علوان59572622422058024

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت476.0068.00اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيرقية خالد دعيج دريج59582622422058025

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيزهراء باسم عيسى حميزه59592622422058027

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيزهراء سنان لطيف جاسم59602622422058029
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التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيزينب كريم تويج حسن59612622422058036

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيزينب يحيى هوبي شالل59622622422058037

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيساره مشتاق محمود حسين59632622422058039

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل596.0085.14اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيسبا حامد محمود حمدان59642622422058040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيشكران محمد غازي سلمان59652622422058045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيشيماء راضي عواد دليمي59662622422058048

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيعال محمد سلمان مصحب59672622422058052

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيعلياء عبد الرزاق صبار عبد الرزاق59682622422058054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيفاطمة رياض عبيد مرزوك59692622422058058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيكوثر مهند مال هللا حزوار59702622422058064

كلية التمريض/جامعة بغداد681.0097.29اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيمروة صادق جعفر صادق59712622422058065

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيمريم حسن فرحان عبد59722622422058066

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيمريم هادي جاسم مهدي59732622422058068

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيمريم هادي سمير نعيس59742622422058069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيمنار رافد عامر هادي59752622422058070

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيميمونه احمد عبد الخالق عبود59762622422058071

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيميمونه حمادي حسين علي59772622422058072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائينبأ باسم ستار جواد59782622422058074

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية448.0064.00اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيندى كاظم فرحان عبد59792622422058076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء561.0080.14اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائينرجس علي محمد سلمان59802622422058077

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائينور رياض ثامر عاشور59812622422058080

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائينور نافع منجل عباس59822622422058081

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيهبه علي حسين عواد59832622422058084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيهبه ناطق عباس عبد اللطيف59842622422058085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0075.57اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيهدى حامد عبيد حسن59852622422058087

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0069.29اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيهديل صباح عناد كاظم59862622422058088

كلية التربية/الجامعة المستنصرية540.0077.14اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيوسن مزاحم تركي كريط59872622422058089

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائييقين فراس طه عبد هللا59882622422058090

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية551.0078.71ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائياطياف جمال طالب خليل59892622422063001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0080.71ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيبتول اياد فاضل عبيد59902622422063004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيبتول رحيم راضي فرحان59912622422063005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0075.29ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيدنيا حسين شايع عكش59922622422063011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء حسين طراد مسرهد59932622422063018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء قاسم حسين جوده59942622422063026

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء مؤيد حمد عبد الخضر59952622422063027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية429.0061.29ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب صباح جاسم والي59962622422063031

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب ضياء هادي ناصر59972622422063032

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية625.0089.29ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب طاهر دخيل حماله59982622422063033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب ناظر عزيز سالم59992622422063036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب نعيم حسن عزيز60002622422063037
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينه حمدان حسن عواد60012622422063038

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل603.0086.14ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيساره قاسم حسين جوده60022622422063040

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد577.0082.43ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيساره مهدي طاهر شمخي60032622422063042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيطيبة فاضل عباس صبح60042622422063049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينور باسم شمخي جبار60052622422063062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيهبه صباح نوري شري60062622422063065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0066.14ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائياسراء علي موحان عداي60072622422064002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0081.14ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيزهراء علي كاظم هادي60082622422064014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيزهراء وهاب محيسن طراد60092622422064015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيزينب حميد عاشور كاظم60102622422064017

كلية التمريض/جامعة بغداد681.0097.29ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيشهد احمد عاكول خليف60112622422064021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيشيماء مزهر عبيد موازي60122622422064022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيفاطمه خضير عباس مهدي60132622422064026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط562.0080.29ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيفاطمه صبيح مهدي عتيج60142622422064028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيفاطمه عادي جاسم عبيد60152622422064029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيورود محمد عباس ابو حميد60162622422064040

كلية العلوم/جامعة واسط606.0086.57ثانوية الياقوت للبناتاحيائيايه ستار فرحان كاطع60172622422065004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط525.0075.00ثانوية الياقوت للبناتاحيائيبتول خالد خضر حسين60182622422065005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43ثانوية الياقوت للبناتاحيائيتبارك عادل حمود فيصل60192622422065008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0067.29ثانوية الياقوت للبناتاحيائيتبارك عباس محيسن ضيدان60202622422065009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية الياقوت للبناتاحيائيجنان رحيم شميدل حليو60212622422065010

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0061.71ثانوية الياقوت للبناتاحيائيحوراء علي زغيرون شويع60222622422065012

كلية الزراعة/جامعة واسط425.0060.71ثانوية الياقوت للبناتاحيائيراوان ثائر عبد الجبار نفل60232622422065014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0066.00ثانوية الياقوت للبناتاحيائيزهراء صادق شيال عطب60242622422065017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487.0069.57ثانوية الياقوت للبناتاحيائيزهراء عوده محيسن دويش60252622422065018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية الياقوت للبناتاحيائيزينب جالل ضاحي علي60262622422065019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط531.0075.86ثانوية الياقوت للبناتاحيائيزينب علوان كاظم رحم60272622422065022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0075.86ثانوية الياقوت للبناتاحيائيسكينه محمد عبد الرضا مفتن60282622422065026

كلية العلوم/جامعة واسط592.0084.57ثانوية الياقوت للبناتاحيائيطيبه علي هاشم جويش60292622422065028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29ثانوية الياقوت للبناتاحيائيفاطمه بشار رحيمه ثجيل60302622422065031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0066.43ثانوية الياقوت للبناتاحيائيفاطمه قاسم محمد عبد الرضا60312622422065035

كلية الزراعة/جامعة واسط445.0063.57ثانوية الياقوت للبناتاحيائيفاطمه محمد سليم بشاره60322622422065036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط603.0086.14ثانوية الياقوت للبناتاحيائيكواكب عاشور شاكر رحيمه60332622422065037

كلية العلوم/جامعة واسط594.0084.86ثانوية الياقوت للبناتاحيائينرجس قاسم حسين تايه60342622422065041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية السدرة للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم عواد60352622422066004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية السدرة للبناتاحيائيزينب فاهم زغير شيحان60362622422066005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية السدرة للبناتاحيائينورة زياد نجم كامل60372622422066008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485.0069.29اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائياديان حسام امجيبل ارحيم60382622424001003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط525.0075.00اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيايه ياسين يعقوب يوسف60392622424001009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط522.0074.57اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيبتول حازم شغيدل عبيد60402622424001010
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كلية الزراعة/جامعة واسط448.0064.00اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيبتول حامد بدر حسون60412622424001011

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيبتول محسن علي دهدار60422622424001012

كلية الطب/جامعة واسط701.00100.14اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيبراء خالد حسين عبد60432622424001014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط572.0081.71اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيبلقيس رحيم خضير سلمان60442622424001015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيبنين حازم قاسم منشد60452622424001018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيبنين سالم محمد عبود60462622424001019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيبنين فالح حسن فنجان60472622424001023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط570.0081.43اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيتبارك حسن جبر ياسر60482622424001024

كلية العلوم/جامعة واسط600.0085.71اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد منصور كريم60492622424001026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط534.0076.29اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيحريه رشيد كاظم عباس60502622424001029

كلية العلوم/جامعة واسط608.0086.86اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيحوراء جبر حسين حمود60512622424001032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيرتاج ستار سلمان عوفي60522622424001036

كلية الطب/جامعة واسط703.00100.43اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيرقيه بشار مدب عيسى60532622424001039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0075.86اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيريام عدنان جواد كاظم60542622424001044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيريم جواد كاظم لهمود60552622424001045

كلية الطب/جامعة ميسان696.0099.43اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد خيون يدام60562622424001046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط579.0082.71اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء اسد نعيم حمود60572622424001047

كلية العلوم/جامعة ذي قار638.0091.14اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر علي عريان60582622424001050

كلية العلوم/جامعة بابل587.0083.86اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر فاضل محسن60592622424001051

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء خيري عبد االمير حميدي60602622424001052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا رشيد سلمان60612622424001054

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان عبد الرزاق جدوع60622622424001055

كلية الزراعة/جامعة واسط441.0063.00اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان محمد جاسم60632622424001057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500.0071.43اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء علي رحم عناد60642622424001058

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة698.0099.71اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء نعيم ديالن مطر60652622424001061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء هاشم يبر بجاي60662622424001062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء ياس خضير مهدي60672622424001063

كلية العلوم/جامعة واسط603.0086.14اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب جعفر عبد الصادق فضل60682622424001064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0070.43اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب عباس يابر عويد60692622424001071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505.0072.14اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب فالح عبد المهدي عباس60702622424001072

كلية العلوم/جامعة واسط615.0087.86اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب كريم كاهر داود60712622424001073

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيشروق عبد هللا محسن سلمان60722622424001084

كلية العلوم/جامعة واسط616.0088.00اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيعلياء هاشم محمد بجاي60732622424001088

كلية العلوم/جامعة واسط596.0085.14اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء رائد فاهم ياسر60742622424001091

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد السالم حسب هللا حمدان60752622424001095

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمة قصي عبد الكريم جبار60762622424001096

كلية العلوم/جامعة واسط637.0091.00اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمه مجيد جابر ذهب60772622424001097

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء673.0096.14اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد شدهان زاهي60782622424001099

كلية القانون/جامعة واسط577.0082.43اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم حسام حسين علي60792622424001101

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط504.0072.00اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائينبأ مؤيد طعيمه باجي60802622424001113
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كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط449.0064.14اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائينور الهدى حيدر حميد فطيسه60812622424001117

كلية القانون/جامعة واسط573.0081.86اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائينور علي عواد نصار60822622424001120

كلية الزراعة/جامعة واسط425.0060.71اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائينورس فليح صبيح حسان60832622424001121

كلية العلوم/جامعة واسط631.0090.14اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيهبه حسين عرد عبد هللا60842622424001122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط550.0078.57اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيهدى ابراهيم حمدان صحيب60852622424001123

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيهدى مزعل سلطان مزعل60862622424001124

كلية العلوم/جامعة واسط621.0088.71اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيوئام حليم ثجيل غياض60872622424001125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497.0071.00اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائييقين قصي عكاب نغيمش60882622424001126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط513.0073.29اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائييقين محمد عدنان مهدي60892622424001127

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيأزهار جالل كامل سلمان60902622424002001

كلية العلوم/جامعة واسط607.0086.71ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيأمنة عباس بدر فرحان60912622424002002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيأمنه سعيد هادي حمدان60922622424002003

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0062.14ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيآيات رحمن بندر هارف60932622424002004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيأيات عباس حميد جريمد60942622424002005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط548.0078.29ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيأيات عالء عبد المنعم شريف60952622424002008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيأيات علي كاظم حسين60962622424002009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيأيه جعفر عباس جاسم60972622424002011

كلية العلوم/جامعة واسط607.0086.71ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائياستبرق عقيل جعفر كاظم60982622424002015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائياسماء جميل عالي علي60992622424002016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائياالء نعمه طعمه علي61002622424002017

كلية العلوم/جامعة واسط646.0092.29ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائياميمه واثق فاضل جابر61012622424002018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيانعام فاضل ضيغم زعال61022622424002019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0073.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيايات ضرغام داود سلمان61032622424002020

كلية العلوم/جامعة واسط602.0086.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان بريسم مطشر خليف61042622424002024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيايه جاسم محمد حسين61052622424002025

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء رشيد حميد نعمه61062622424002030

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء صالح حسن جمعه61072622424002031

كلية العلوم/جامعة واسط631.0090.14ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين عدنان كريم صكر61082622424002035

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين قتيبه عمران موسى61092622424002037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين ناهي زيدان وصخ61102622424002043

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.0082.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك عباس حميد شبل61112622424002047

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0087.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك كامل كرم يوسف61122622424002050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط562.0080.29ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك ماجد جبار رهيف61132622424002051

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط517.0073.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك نجم عبد هللا زويد61142622424002053

كلية العلوم/جامعة واسط607.0086.71ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيحال فاضل حلويص نصار61152622424002057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر482.0068.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء أركان حسين كاظم61162622424002060

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط498.0071.14ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد االمير يوسف حسن61172622424002064

كلية العلوم/جامعة ذي قار616.0088.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء غريب حسن عوده61182622424002065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط541.0077.29ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء كريم هادي يوسف61192622424002067

كلية العلوم/جامعة واسط629.0089.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء مجيد كاظم عبد61202622424002068
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كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط452.0064.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء وحيد دابس عاجل61212622424002069

كلية التمريض/جامعة ميسان661.0094.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيدعاء حسن هادي يوسف61222622424002071

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيدنيا محمد وذاح عجد61232622424002073

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيرتاج منذر حسين عبود61242622424002077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمه باسم محمد كطان61252622424002078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط572.0081.71ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل سجاد علوان بادي61262622424002079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0069.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل عبد الخالق كريم صكر61272622424002080

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيرقية حسن حمد بريج61282622424002081

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه حسين عبد الرحمن حسين61292622424002082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيروان علي مهدي مطير61302622424002086

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيريام خيري هالل حمود61312622424002088

كلية الطب/جامعة واسط703.00100.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزمزم صالح الدين مهدي عمران61322622424002089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0071.14ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم محمد خليف61332622424002090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط589.0084.14ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء جليل ضاحي جاسم61342622424002092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر489.0069.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن علوان عباس61352622424002094

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء زكي عبد الرزاق علوان61362622424002098

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم حنون جمعه61372622424002099

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء ستار جابر رضا61382622424002100

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء شنيشل جخيور والي61392622424002101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء صدام صبري جبر61402622424002102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط509.0072.71ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء طالل فندي وادي61412622424002104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0068.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عجيل عبد النبي صياح61422622424002105

كلية التمريض/جامعة بغداد676.0096.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان فليح يوسف61432622424002106

كلية العلوم/جامعة واسط597.0085.29ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عجيل هاني61442622424002111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط571.0081.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم عليوي غالي61452622424002116

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0077.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم غضيب نهير61462622424002117

كلية العلوم/جامعة واسط593.0084.71ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد كوكز عبد هللا61472622424002119

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن رحم عبد61482622424002121

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد رضا سلمان عويد61492622424002122

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط537.0076.71ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمود داخل جبار61502622424002124

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة554.0079.14ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء ناصر عويد موزان61512622424002126

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء يوسف عبد هللا مزيد61522622424002127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط579.0082.71ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب جابر خماس طارش61532622424002129

كلية العلوم/جامعة واسط639.0091.29ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب جبار خضير عباس61542622424002130

كلية الطب/جامعة واسط703.00100.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب خليل رشيد كوكز61552622424002132

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط626.0089.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب رشيد صبر حسن61562622424002133

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الحسن ذيب فحل61572622424002136

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط517.0073.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسان كريزل61582622424002138

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين خضير61592622424002139

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب علي رزاق علي61602622424002140
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب علي عباس رحمه61612622424002141

كلية العلوم/جامعة واسط613.0087.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب كعيد عبد هللا ابيه61622622424002142

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط603.0086.14ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب مالك جمعه صويلح61632622424002143

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب نعيم بزيبز محروش61642622424002146

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينة كريم عبد العباس كريم61652622424002148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0068.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيسارة عبد الكريم هادي جياد61662622424002151

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد عالء موسى وادي61672622424002156

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط568.0081.14ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد عماد ظاهر ياسين61682622424002157

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية630.0090.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبة باقر ساده عيدان61692622424002162

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبة خضير كاظم حذية61702622424002163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0067.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبة رسام صبري جبر61712622424002164

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيغدير كاظم حسن رضا61722622424002172

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيغسق رحمان عطا هللا ياسين61732622424002173

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط529.0075.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء ثائر خضر حسون61742622424002176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط578.0082.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عادل عويد فضيلة61752622424002177

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية628.0089.71ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسن وكسن غباش61762622424002179

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة حميد خلف طرار61772622424002180

كلية العلوم/جامعة واسط635.0090.71ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه باسم نغيمش جليف61782622424002186

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط520.0074.29ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عادل عبد الرضا حميدي61792622424002188

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم جهيد كاطع61802622424002189

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء643.0091.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عجيل عواد حسين61812622424002190

كلية الزراعة/جامعة واسط455.0065.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالء مطشر عبد الرضا61822622424002192

كلية االعالم/جامعة بغداد604.0086.29ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه غني عباس صاحب61832622424002193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0067.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه مجيد خرباط جساس61842622424002196

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط562.0080.29ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد علي عبد الرزاق61852622424002197

كلية طب االسنان/جامعة واسط695.0099.29ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد كامل مطر61862622424002198

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفرقان ناهي زيدان وصخ61872622424002202

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط580.0082.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيمروة حسن راشد راهي61882622424002203

كلية العلوم/جامعة واسط613.0087.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيمروة علي ياسر عمير61892622424002204

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر عبد الرزاق مجيد61902622424002207

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم قاسم صبر رسن61912622424002210

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط559.0079.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم محمد مجيد حسين61922622424002211

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيمكاسب راضي هيشان نزر61932622424002214

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار مكي حمود عكار61942622424002215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0066.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيناديه جاسم عويد فرحان61952622424002216

كلية الزراعة/جامعة واسط446.0063.71ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ رشيد مليبس ردام61962622424002217

كلية العلوم/جامعة واسط600.0085.71ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ وهبي علي حسين61972622424002221

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينرجس ستار نجم احمد61982622424002222

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينمارق اسعد عبد المهدي فاضل61992622424002225

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينور الزهراء عمار عبد حمد62002622424002226
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط503.0071.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى حميد بشير سالم62012622424002228

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط622.0088.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى مجيد جابر عطيه62022622424002230

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0071.71ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينور صباح عرموط هويش62032622424002232

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينوره هاني غازي معاني62042622424002234

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيهدى حارث عبد الكاظم جواد62052622424002237

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيهدى علي عبد النبي صياح62062622424002238

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيوئام باسم ماضي زغير62072622424002240

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط534.0076.29ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيوسن رحيم علي ساجت62082622424002241

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0064.86ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائييقين احمد سالم مانع62092622424002242

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيابرار حامد جالوي جار هللا62102622424004001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائياديان محفوظ حميد فنجان62112622424004003

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيازل عدنان ظاهر راضي62122622424004004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائياسماء مثنى خليف حمود62132622424004008

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيام البنين عماد حميد عبيس62142622424004015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0075.86ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيايات سليم هادي عيد62152622424004021

كلية الطب/جامعة ميسان696.0099.43ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيايات عبد الرسول مالح صبر62162622424004022

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط499.0071.29ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيايه سعد محسن حاجي62172622424004024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيايه يحيى عبد هللا خليف62182622424004031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط551.0078.71ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيبتول مجيد عبيد خفيف62192622424004034

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيبراء باقر موسى عبود62202622424004037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيبسمله مهدي سالم حامد62212622424004039

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيتبارك حسن حمزه حزيم62222622424004047

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيتبارك طالب فليح عبد الحسن62232622424004050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0076.57ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم طرفه مريح62242622424004051

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيتقوى هللا حاتم رحيم جابر62252622424004052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488.0069.71ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيتقوى علي عبيد ناصر62262622424004054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0072.57ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيتقوى محمد خلف حسين62272622424004055

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيحنين حسين شعالن لطيف62282622424004058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0079.29ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد غاوي62292622424004061

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيحوراء حميد سعد مطلك62302622424004063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيحوراء عقيل عبد الحسن عامر62312622424004065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0068.43ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيحوراء عماد عبد الحسن جاسم62322622424004066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد حسون مذري62332622424004067

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيدعاء عبد عمير شندوخ62342622424004069

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيدعاء نصر منعم حسين62352622424004070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرانيا مثنى حميدي كاظم62362622424004071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرقيه توفيق كاظم سلمان62372622424004079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيريام صدام عبد المحسن هندي62382622424004086

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيريتاج عبد الحميد عبيد حسوني62392622424004087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0068.43ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزمن غالب عبد الكاظم جاسم62402622424004088
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قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية606.0086.57ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح زيدان حسين62412622424004092

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب سعد مطلك62422622424004093

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء عامر الزم محمد62432622424004094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء غالب سليم محمد62442622424004098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط568.0081.14ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الكريم ساجت62452622424004105

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء موحان محسن عباس62462622424004106

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر ناجي كامل62472622424004109

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب سعد حاتم كاظم62482622424004113

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب طارش جادر شمخي62492622424004118

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسن شويل62502622424004122

كلية الطب/جامعة ميسان698.0099.71ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب علي ناجي فاضل62512622424004125

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب كثير عبد هللا ناجي62522622424004127

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب هاشم محمد كاجي62532622424004130

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينه احمد هاشم كزار62542622424004131

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0092.29ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيسرى حسين حميد اعيور62552622424004135

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيسندس طارق ياسين حسين62562622424004140

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيشيماء عبد الهادي مخلف يوسف62572622424004150

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيشيماء علي محمود رشيد62582622424004151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط556.0079.43ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد الساده ناصر62592622424004160

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الكاظم عبد الحسن62602622424004162

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحيم ساير حسين62612622424004164

كلية الزراعة/جامعة واسط424.0060.57ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمه عمار عكار كامل62622622424004166

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمه كمال كامل حواس62632622424004167

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0074.43ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمه وحاد عبد الكاظم عواد62642622424004168

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد482.0068.86ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيكوثر محسن مسلم زامل62652622424004170

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمروه حسام جاسم عبد هللا62662622424004172

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد587.0083.86ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمروه زاهر محسن مانع62672622424004173

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمريم محمد سامي عبد االمير62682622424004186

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمريم هيثم علي داود62692622424004187

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيميسره منذر محمد حمزه62702622424004190

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية622.0088.86ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينبأ كاظم حسين حمد62712622424004196

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينور الزهراء حسين هليل عكال62722622424004199

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينور الهدى خالد محمود اسماعيل62732622424004201

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية547.0078.14ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينور جابر محسن مانع62742622424004203

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت620.0088.57ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينور مرتضى كاظم نعيمه62752622424004204

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453.0064.71ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينورس هادي حسن شويل62762622424004206

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيهاله طارق محمود وادي62772622424004211

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم614.0087.71ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيهبه عدنان صالل لطيف62782622424004214

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0094.29ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيهيلين رياض رحيم احمد62792622424004220

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية ام البنين االهلية للبناتاحيائيحوراء علي كاظم محمد62802622424005005
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كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29ثانوية ام البنين االهلية للبناتاحيائيَروح عبد المحسن خليف جاسم62812622424005007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71ثانوية ام البنين االهلية للبناتاحيائيسكينه باسم عباس حريجه62822622424005012

كلية الزراعة/جامعة واسط453.0064.71ثانوية ام البنين االهلية للبناتاحيائيفاطمه رزاق عبد الكاظم عبد الحسين62832622424005013

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0088.14ثانوية ام البنين االهلية للبناتاحيائينبأ حاتم دايخ فرهود62842622424005015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائياميمه حيدر ساده عيدان62852622424006001

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط513.0073.29ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيبراق رياض كريم موسى62862622424006002

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيتبارك ثامر سعدون كاظم62872622424006004

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيتقى علي حمود عكار62882622424006005

كلية الطب/جامعة واسط699.0099.86ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيخديجة علي حسين نعمه62892622424006006

كلية العلوم/جامعة واسط595.0085.00ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم شمخي جبر62902622424006007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط556.0079.43ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيزينب طالب ابراهيم رضا62912622424006008

كلية الطب/جامعة واسط703.00100.43ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين نعمه62922622424006009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيساره صالح مجيد حسين62932622424006010

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت541.0077.29ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيغدير فاضل كاظم ياسين62942622424006013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط564.0080.57ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين كعيم عبد هللا62952622424006014

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيفاطمه عقيل غثيث حسوب62962622424006015

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم شمخي جبر62972622424006016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0066.71ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيكوثر صالح وذيح فرج62982622424006018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0070.43ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيلمى حسن علي خشين62992622424006019

كلية العلوم/جامعة واسط598.0085.43ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيندى جواد كاظم مراد63002622424006020

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط511.0073.00ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائينور الهدى حيدر محمد هاشم63012622424006022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط582.0083.14ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائينورس احمد عزيز كرم هللا63022622424006023

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0061.71ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيهدى عيسى جبار محمود63032622424006026

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيهدى هادي مطير جاسم63042622424006027

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيأسراء علي حسين علي63052622424007001

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى631.0090.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيآيه حسن علي فليح63062622424007002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط533.0076.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيارام رحمن كاظم رسن63072622424007005

كلية الزراعة/جامعة واسط443.0063.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائياستبرق احسان عزيز حسن63082622424007006

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائياسراء عزت برهان يسر63092622424007007

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية588.0084.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائياسماء صباح نوري سليم63102622424007008

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائياالء نصير اسماعيل حمودي63112622424007009

كلية العلوم/جامعة واسط614.0087.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيام البنين جعفر داخل نعيس63122622424007010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيام البنين فرحان صابط شيحان63132622424007011

كلية الصيدلة/جامعة كربالء696.0099.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايات غدير جليل عبد الخالق63142622424007013

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايالف محمد حسن عبد هللا63152622424007014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايالف مصطفى خزعل هادي63162622424007015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0077.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايمان يوسف محيميد لفته63172622424007017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط627.0089.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايه محسن زاير لياس63182622424007022

كلية العلوم/جامعة واسط633.0090.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايه معن عبد الرضا عذافه63192622424007023

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايه نعمان علي حمود63202622424007024
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط629.0089.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبتول حسن كنش شرهان63212622424007025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0068.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبتول سعد علي جلوب63222622424007026

كلية الطب/جامعة واسط702.00100.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبتول فالح عبد الحسن ولي63232622424007027

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبتول ياسين صعيفر علوان63242622424007028

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبراء حسن جوده جابر63252622424007029

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم630.0090.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبراء عماد خلف نوار63262622424007030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط626.0089.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبراق سالم جبر حمزه63272622424007032

كلية التمريض/جامعة ميسان661.0094.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى طه ناصر عبد العباس63282622424007033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبنين ثائر نافع مهدي63292622424007034

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبنين جبار كاظم محسن63302622424007035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبنين زايد جبار طاهر63312622424007036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510.0072.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبنين عادل علي راضي63322622424007038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط522.0074.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبنين عبد المحسن برهان ثامر63332622424007039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482.0068.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبنين كاظم كاطع سموم63342622424007041

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك صباح جابر كاظم63352622424007050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط562.0080.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك صالح عبد الحسن محمد63362622424007051

كلية الطب/جامعة واسط701.00100.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك عامر عبد هللا حسين63372622424007052

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك عباس محيسن فرج63382622424007053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك يحيى نقي رحيمه63392622424007057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتقوى سالم ناجي موسى63402622424007058

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتقى بهجت عبد جبر63412622424007059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط588.0084.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتقى عبد الكريم عبد هللا غويلي63422622424007060

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيثريا غانم عواد نجم63432622424007061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيجمانه هاني موسى محمد63442622424007062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط537.0076.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحسناء شمال بجاي ايتيم63452622424007063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط501.0071.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحوراء جالل خلوهن راشد63462622424007064

كلية العلوم/جامعة واسط633.0090.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحوراء حمادي بشاره الزم63472622424007065

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر علي محمد63482622424007066

كلية العلوم/جامعة واسط604.0086.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحوراء علي جواد مهدي63492622424007068

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحوراء فوزي خيري كاظم63502622424007070

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0083.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحوراء يحيى عبادي حافظ63512622424007071

كلية العلوم/جامعة واسط655.0093.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيدانيه حسن حميد كاظم63522622424007072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيدعاء صبار خلف حمزه63532622424007074

كلية العلوم/جامعة واسط616.0088.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيدعاء محمد حران بلعوط63542622424007076

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل620.0088.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرتاج قاسم فليح حسن63552622424007078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرفل ميثاق ميذاب فضاله63562622424007083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه علي عبد الحسين صبيح63572622424007088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط583.0083.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه ناصر عبيد كسار63582622424007090

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرواسي راضي سلمان كاظم63592622424007094

كلية العلوم/جامعة واسط617.0088.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيروان جابر راشد ظاهر63602622424007095
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الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط549.0078.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيروان حسن علي سلمان63612622424007096

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد549.0078.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيروان عثمان كريم هظل63622622424007097

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيريتاج وسام خضير زغير63632622424007099

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط613.0087.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد زغير فاضل63642622424007102

كلية العلوم/جامعة واسط620.0088.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء باسم صياد علي63652622424007104

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء بدر هادي غضيب63662622424007105

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء بشير معن كاظم63672622424007106

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء ثابت جواد مرشد63682622424007107

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء ثويني كرم زغير63692622424007108

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء حمودي كالن خلف63702622424007111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0066.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر لطيف زاهي63712622424007113

كلية الطب/جامعة واسط704.00100.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد غدير63722622424007114

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد مشحوت هالل63732622424007115

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار552.0078.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء خليل ضاحي محمد63742622424007116

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم كويطع فليح63752622424007117

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية632.0090.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء رضا حسين ازرك63762622424007118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد كاظم سنيد63772622424007120

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء صادق جاسم عبد63782622424007121

كلية العلوم/جامعة واسط605.0086.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس جبوري فرحان63792622424007124

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن عبد هللا حمود63802622424007125

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء محسن ربيح63812622424007128

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط505.0072.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حميد فرج63822622424007130

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء علي نعيم طعيمه63832622424007131

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم جعفر باقر63842622424007133

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد مهدي دلي63852622424007141

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء مطشر خلف محمد63862622424007142

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي لفته راهي63872622424007143

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط527.0075.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء ناجي محسن هليان63882622424007144

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء نجم عبد دحام63892622424007146

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط657.0093.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب بشار عبد العال شهيب63902622424007147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0076.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب شمران لفته عباس63912622424007149

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد الكاظم عجيرش63922622424007153

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0075.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب علي فليح عذيب63932622424007154

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب علي كعيم فزيع63942622424007155

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار679.0097.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب فاضل فرمان نايلي63952622424007157

كلية طب االسنان/جامعة واسط693.0099.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب محمد جاسم يعقوب63962622424007159

كلية العلوم/جامعة واسط627.0089.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبد الرضا خلف63972622424007160

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط525.0075.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب نوري دخيل سعيد63982622424007163

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب هادي جميل ذياب63992622424007164

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينه حسين عليوي محسن64002622424007165

188 من 160صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 واسط

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل636.0090.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينه قاهر جليل ياسر64012622424007166

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط533.0076.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينه نصر حسين عبد الحسن64022622424007167

كلية طب االسنان/جامعة واسط693.0099.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيسارة محمد شهيد صبر64032622424007168

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط645.0092.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيساره احمد عباس جاسم64042622424007169

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيساره حسن جاسم مطير64052622424007170

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط587.0083.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيساره حسين عويد عبد الرضا64062622424007171

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيساره محمد جاسم فرج64072622424007173

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيساره مصطفى حسين هاشم64082622424007174

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط622.0088.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيسرى نبيل مهدي هادي64092622424007177

كلية الطب/جامعة واسط703.00100.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيسما حسام راضي حمود64102622424007178

كلية الطب/جامعة واسط702.00100.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيسما فكرت ناجي حياوي64112622424007179

كلية العلوم/جامعة واسط622.0088.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيسماح صادق كاظم حنون64122622424007180

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط553.0079.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيشمس الدين وصفي داخل عطيه64132622424007181

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط604.0086.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيشمس خضير عباس خزعل64142622424007182

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية678.0096.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيشهد عالء محسن دهش64152622424007186

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيشيماء قاسم ذياب خليف64162622424007187

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيشيماء كريم جواد علي64172622424007188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط519.0074.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيصفا باسم صيهود بوري64182622424007189

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيضحى محمد حسون كزار64192622424007191

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط581.0083.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيطيبه خضير خلف عباس64202622424007192

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0075.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيطيف فوزي خويدم شنداخ64212622424007194

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0065.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيعبير سعدي رشيد ريسان64222622424007195

كلية العلوم/جامعة واسط637.0091.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيغدير باسم طه حواس64232622424007198

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيغدير حسن مهدي حمزه64242622424007199

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيغفران مهدي درويش جبار64252622424007200

كلية التمريض/جامعة كربالء665.0095.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيغنى عالء غني عزيز64262622424007201

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاتن محمود عباس حنتوش64272622424007202

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء امير عبد الهادي كريم64282622424007203

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء رضا عبد العظيم هاشم64292622424007207

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط557.0079.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء فائق زهاوي دغل64302622424007208

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه باسم جداح مطيع64312622424007209

كلية الطب/جامعة واسط699.0099.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه ثائر حلموش صغير64322622424007210

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه ثامر تقي يونس64332622424007211

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.0097.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن حمود راشد64342622424007213

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط553.0079.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه سمير مريبي زرزور64352622424007217

كلية طب االسنان/جامعة واسط694.0099.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه شاكر كاظم جبر64362622424007218

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس حريب حسين64372622424007219

كلية الطب/جامعة واسط701.00100.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس نصير محيبس64382622424007221

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حسون يعقوب64392622424007225

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي فاضل علي64402622424007227
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه عماد كريس شحيل64412622424007228

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط522.0074.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم عزيز جعفر64422622424007229

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم مانع سلمان64432622424007231

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء649.0092.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عباس عيسى64442622424007232

كلية الطب/جامعة واسط701.00100.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد فاروق حوني64452622424007233

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى605.9686.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد محيميد لفته64462622424007234

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط598.0085.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي حسين علي64472622424007235

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.0097.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفرح اسعد تقي عزيز64482622424007237

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفرح زهير خضير عباس64492622424007238

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفرح محمد زهير تركي64502622424007240

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفرح محمد عباس فليح64512622424007241

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط662.0094.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفرح محمد كامل حسن64522622424007242

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط511.0073.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفرقان محسن زاير لياس64532622424007243

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيقمر هاشم محمد علي64542622424007244

كلية العلوم/جامعة واسط618.0088.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيكواكب ماجد كاظم سدخان64552622424007245

كلية القانون/جامعة واسط571.0081.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيكوثر لواء عبد العالي بشار64562622424007247

كلية العلوم/جامعة واسط606.0086.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيلقاء مزهر ساجت غياض64572622424007248

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط588.0084.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمروه حيدر محمد خضر64582622424007249

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية579.0082.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمروه فاضل عبد الكاظم طاهر64592622424007250

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط510.0072.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم اسامه شمران حمود64602622424007251

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487.0069.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم تحسين عويز سايب64612622424007252

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط517.0073.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم عباس محمد جاسم64622622424007254

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الغني مظلوم هبول64632622424007255

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم عالء محسن ياسين64642622424007256

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم عماد عبد العباس كاظم64652622424007257

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم كريم سدخان حسن64662622424007258

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط566.0080.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم محمد عيدان رومي64672622424007259

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم موفق صادق رسن64682622424007260

كلية الطب/جامعة واسط704.00100.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم وعد عطا صالح64692622424007261

كلية الزراعة/جامعة واسط428.0061.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمنار حيدر جاسم كاظم64702622424007264

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط501.0071.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمنار سليم جبر سلمان64712622424007265

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيموج سرمد جمعه فرحان64722622424007268

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيموده مهند صالح جعفر64732622424007269

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيميالد حسنين مزهر يونس64742622424007270

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمينا علي محمد سلمان64752622424007271

كلية طب االسنان/جامعة واسط693.0099.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبأ احمد عايد قاسم64762622424007272

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبأ سعيد جاسم سعيد64772622424007274

كلية الطب/جامعة واسط699.0099.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبأ شهاب مسير ياسين64782622424007275

كلية العلوم/جامعة واسط596.0085.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبأ محمد عبد المنعم محمد64792622424007276

كلية الزراعة/جامعة واسط451.0064.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبأ وناس شيال يابر64802622424007278
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هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبأ يعقوب يوسف عطيه64812622424007279

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبا حمودي حميد غافل64822622424007280

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينرجس رياض عيدان موسى64832622424007281

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينرجس طالب سرحان موسى64842622424007282

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0095.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينرجس مهند علي حسين64852622424007283

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور البتول حميد حسين حمدان64862622424007285

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء630.0090.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور الزهراء عدنان عبد هللا مهدي64872622424007286

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور الهدى رسول فاضل حمودي64882622424007288

كلية الطب/جامعة واسط700.60100.09ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور الهدى سعود سلمان عليوي64892622424007289

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي مطر عبد الحسين64902622424007290

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور الهدى عماد كريم جحالي64912622424007291

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور الهدى ماجد عبيد حسين64922622424007292

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور الهدى نعمه عبد عيدي64932622424007293

كلية العلوم/جامعة واسط613.0087.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور حسيب حسن منادي64942622424007294

كلية الزراعة/جامعة واسط420.0060.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور شمخي جبار حسان64952622424007296

كلية الطب/جامعة واسط699.0099.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينورس محمد حسين راضي64962622424007299

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0067.43ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهبه ابراهيم حلموش صغير64972622424007301

كلية الطب/جامعة واسط700.00100.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهبه هللا رعد داود سلمان64982622424007302

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهبه حسين ياسين محمود64992622424007304

كلية العلوم/جامعة واسط622.0088.86ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهدى علي رحم عباس65002622424007309

كلية الطب/جامعة واسط701.00100.14ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهديل حاتم كريم جاسم65012622424007310

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهيلين عدنان مخيلف جحيو65022622424007312

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء530.0075.71ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيود زكي حسين علي65032622424007313

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائييقين هاشم خلف كليش65042622424007316

كلية القانون/جامعة واسط561.0080.14ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيتبارك فالح حسن علوان65052622424008006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيروان حيدر محمد سلمان65062622424008012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط604.0086.29ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيزينب صادق جعفر محسن65072622424008018

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى640.0091.43ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيمريم محمد جبار تقي65082622424008029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيمفاز حكيم ياسين يوسف65092622424008030

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائييقين حسام فيصل نوري65102622424008031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيازل عبود زرزور عبود65112622424010002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائياسراء حاتم عبد المحسن محمد65122622424010003

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيانتظار مهدي عبيد لفته65132622424010005

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيايمان قاسم محمد لفته65142622424010007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيايه صالح شاكر ناصر65152622424010009

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيبلسم عقيل حسب هللا دنان65162622424010013

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيدنيا عماد عزيز عبد65172622424010019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد عبد جاسم65182622424010026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط608.0086.86ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيزهراء عراس جلوب شحل65192622424010028

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط513.0073.29ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيضحى احمد نعمه عبد هللا65202622424010040
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيكوثر جاسم روضان سفاح65212622424010049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0072.86ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيالره حسن محمد عبود65222622424010050

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيمنار محمود شاكر محمود65232622424010055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط572.0081.71ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيميالد حسين محسن علي65242622424010056

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية515.0073.57ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيناديه مصطاف زامل جازع65252622424010057

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائينبأ كمال صالح مهدي65262622424010058

كلية التمريض/جامعة بغداد680.0097.14ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائينرجس صدام جساب حسين65272622424010060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائينور الهدى اسعد صالح عكال65282622424010061

كلية العلوم/جامعة واسط603.0086.14ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائينور عالوي نايف حسين65292622424010062

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0062.14ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيأية رشيد كاظم متاني65302622424011001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائياالء نعيم رضوي جمعه65312622424011006

كلية العلوم/جامعة واسط630.0090.00ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيايات مهند راهي حنظل65322622424011012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط558.0079.71ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيبتول كريم جاسم حلو65332622424011013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط556.0079.43ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى علي عطيه زامل65342622424011014

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيتبارك سعدي صبر لعيبي65352622424011023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط504.0072.00ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد علي حسين65362622424011028

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيدعاء عباس عبد خليف65372622424011030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0071.14ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيريام شمخي جبار ورد65382622424011039

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيريفان مروان جميل بشير65392622424011041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء حازم محمد طاهر65402622424011046

كلية العلوم/جامعة واسط597.0085.29ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن رهيف عريان65412622424011047

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين صبحي عباس65422622424011048

كلية الطب/جامعة واسط701.00100.14ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عباس حاجم65432622424011049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0067.43ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين علي سيد65442622424011050

كلية طب االسنان/جامعة واسط694.0099.14ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء رزاق خلف عبود65452622424011053

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير خسباك كاظم65462622424011055

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0075.57ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء كامل خير هللا حسين65472622424011060

كلية الطب/جامعة واسط704.00100.57ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزينب جمعة صالح محمد65482622424011066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزينب سمير شدهان شاهين65492622424011071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط575.0082.14ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزينب سمير محسن داود65502622424011072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط556.0079.43ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم صباح نافل65512622424011074

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية577.0082.43ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزينب ياس حسن فرحان65522622424011077

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيساره نعيم رجاب حميد65532622424011082

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيطيبه احمد حسن راضي65542622424011091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط528.0075.43ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيطيبه كاظم عبد محمد65552622424011093

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء قاسم مهدي عزيز65562622424011098

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد مرشد65572622424011099

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط631.0090.14ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد حسين دويش65582622424011103

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حسين عيدي65592622424011106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط538.0076.86ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي شناوه جاسم65602622424011107
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط529.0075.57ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيفاطمه فرحان جويد قاسم65612622424011109

كلية العلوم/جامعة واسط611.0087.29ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيفاطمه محسن كامل شمخي65622622424011113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط644.0092.00ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد صبار حسن65632622424011114

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناصر عليوي ناصر65642622424011115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473.0067.57ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيمريم حامد رحيمه لهمود65652622424011119

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيمريم سعد عزيز حميد65662622424011122

كلية القانون/جامعة واسط584.0083.43ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيمريم كريم غريب صنفير65672622424011124

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيمريم ماهر فليح غانم65682622424011125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0071.14ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيمريم ناجي عبد الحسين جنابي65692622424011126

كلية الزراعة/جامعة واسط423.0060.43ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيميالد اياد جابر يوسف65702622424011131

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائينرجس علي عباس غانم65712622424011137

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائينرجس مسلم يوده جادر65722622424011138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط562.0080.29ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي فيصل جابر65732622424011141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط532.0076.00ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائينور عامر عالوي شيب65742622424011144

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيآيه طالب فيصل محمد65752622424012002

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائياشواق عمار سلمان فياض65762622424012006

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيالزهراء ظافر مدلول عبد65772622424012008

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيالهام جمعه مزهر عيسى65782622424012010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيامنه صباح عبد المهدي هادي65792622424012013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائياوميد محمد عنكود عواد65802622424012014

كلية العلوم/جامعة بابل585.0083.57اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيايه حيدر حميد طاهر65812622424012018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيتبارك صالح ردام سليع65822622424012024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيحوراء حسن جافل رعيص65832622424012030

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيختام زيدان عويز غالي65842622424012033

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيختام سعدون خلف عبد65852622424012034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيدانيه داود جمعه محمد65862622424012036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيدعاء ميثم مراد كاظم65872622424012038

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيدنيا مؤيد هادي حسن65882622424012039

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء637.0091.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيرانيه جواد كاظم عبد علي65892622424012040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيرسل صادق سالم مهدي65902622424012042

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء جميل صعيو جبار65912622424012051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء سنان عايد هادي65922622424012054

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين قاسم سالم65932622424012056

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حميد محمد65942622424012057

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء653.0093.29اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب ستار جبار رهيف65952622424012064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى461.0065.86اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب صالح ابوكيف كاطع65962622424012066

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم نصيف فراس65972622424012067

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب محمد فارس محسن65982622424012072

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب محمود راشد مزعل65992622424012073

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية629.0089.86اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب نعمان كاطع جادر66002622424012075
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قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيساره علي صبيح ناصر66012622424012077

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيشهد عباس سرهيد مريع66022622424012083

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيصفا ظافر ابراهيم احمد66032622424012085

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيطيبه مثنى جياد جاسم66042622424012089

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيعلياء ناجي حامد علي66052622424012091

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل زيدان نهاب66062622424012096

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس مسلم غزاي66072622424012101

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبار عبد هللا66082622424012102

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناصر عبد المطلب هاشم66092622424012106

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيكوثر جاسم ظاهر محل66102622424012109

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيمريم صادق سالم مهدي66112622424012113

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيمريم قيس حسن سلمان66122622424012115

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى532.0076.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيمريم محمد خليفة محيسن66132622424012116

كلية العلوم/جامعة سومر613.0087.57اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيمالك علي سالم كاظم66142622424012117

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائينبأ صالح ورور يوسف66152622424012121

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائينور الهدى جابر هاشم محيسن66162622424012124

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائينورس كامل حرز شناوه66172622424012127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيهبه اياد فؤاد كاظم66182622424012128

كلية الزراعة/جامعة واسط444.0063.43اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيهدى حاكم عليوي سلوم66192622424012129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيورود فاضل بريسم حسين66202622424012131

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيازل نصر محسن علي66212622424013004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياساور احمد كشمر حميد66222622424013005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد455.0065.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياصيل مؤيد محسن علي66232622424013006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط495.0070.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيام البنين سالم جاسم حسين66242622424013011

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيانهار عبيد غشيم بشير66252622424013015

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية605.0086.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياوفى نوفل حسين عمهي66262622424013016

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايفان عدنان هادي مايد66272622424013018

كلية التربية/جامعة سامراء490.0070.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايه منذر عبيد مذري66282622424013020

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط480.0068.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبراء حسين محمد حسن66292622424013023

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0070.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبنين حسن حامد رشيد66302622424013025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبنين زامل حسين هادي66312622424013027

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0061.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبنين وليد حسين عطيه66322622424013029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيتقى علي عبد يبير66332622424013033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرتاج طالب ثامر حمدان66342622424013038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرتاج علي فرحان ذيبان66352622424013040

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقية باسم حسن حميد66362622424013043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقيه حسين جبير حسين66372622424013044

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقيه حسن عبد فنجان66382622424013046

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط480.0068.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقيه محمود محسن عبد الحسين66392622424013049

كلية العلوم/جامعة واسط612.0087.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقيه ياسر جالل منصور66402622424013050
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قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية635.0090.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرند سعدون تومان حمدي66412622424013051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيروان عائد عادل ابراهيم66422622424013052

كلية العلوم/جامعة واسط604.0086.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الحسن حسين66432622424013055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط577.0082.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين رحيم منجل66442622424013057

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء عامر منادي عليوي66452622424013062

كلية العلوم/جامعة الكوفة608.0086.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء جاسم عبيد66462622424013063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم بدر حسون66472622424013065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب احسان جوده ناصر66482622424013068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب رائد صالح حمد66492622424013075

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب شاكر محسن هامل66502622424013076

كلية العلوم/جامعة واسط599.0085.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب يوسف عبد هللا زناد66512622424013080

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيعذراء محمد حامد رشيد66522622424013086

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيعال حسين عبد يبير66532622424013087

كلية الزراعة/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حسين خضير راضي66542622424013094

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حاكم هادي علي66552622424013097

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد595.0085.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه صفاء ثامر صبر66562622424013100

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0083.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عمار حسين عليوي66572622424013102

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه مشتاق طالب عبيد66582622424013103

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي نومي علي66592622424013105

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه نعمان سعود عبد66602622424013106

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى534.0076.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفرح غسان عاشور رمح66612622424013109

كلية العلوم/جامعة واسط603.0086.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيكوثر حسين سلمان جاسم66622622424013110

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية469.0067.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمالذ غانم بوري كاظم66632622424013117

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيميسره عمار عدنان خليف66642622424013122

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمينا صادق محمد خلف66652622424013123

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينرجس سليم عبد الحسن غزيوي66662622424013124

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينهى رائد احمد محمد سعيد66672622424013127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور الهدى فالح حسن حميد66682622424013129

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية568.0081.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينوره علي محمد حمدي66692622424013132

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0090.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهجران كامل داود دردوغ66702622424013134

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهدى محمود حسين مدلل66712622424013135

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيأميمه هالل عكار مطرود66722622424015001

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائياسالم كاظم قزم ناصر66732622424015004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيافنان فراس الياس عباس66742622424015005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيايه جالل عبد الرزاق تفاح66752622424015008

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية561.0080.14ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيايه علي ضاحي غرير66762622424015009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط545.0077.86ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيايه ماجد حميد جياد66772622424015010

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيبراء حسين حميد عبود66782622424015013

كلية طب االسنان/جامعة واسط694.0099.14ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيبراء خالد صبري حسين66792622424015014

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين672.0096.00ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيبراء كامل مزهر هبر66802622424015015
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كلية الطب/جامعة واسط702.00100.29ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيبيمان علي سلمان أمانه66812622424015018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0066.71ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيتبارك باسم علي عباس66822622424015021

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر حميد جياد66832622424015023

كلية العلوم/جامعة واسط628.0089.71ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيحنين طالب ماهود عويد66842622424015026

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين خضير عباس66852622424015027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط624.0089.14ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيدانيا حسين كاظم علي66862622424015028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط567.0081.00ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرفل باسم نجم كمير66872622424015029

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرقية حسين خفيف علي66882622424015031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط537.0076.71ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرقيه حامد محسن عبود66892622424015033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرقيه حيدر عبد الكاظم زناد66902622424015034

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين671.0095.86ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرقيه نصير جالل سلمان66912622424015037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن رحم عبد66922622424015039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين مزعل حسن66932622424015040

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين علي عبد66942622424015041

كلية الطب/جامعة واسط700.00100.00ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر شبيب ظاهر66952622424015042

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض رزاق صباح66962622424015044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس مارد جبر66972622424015046

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط504.0072.00ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم عبد الرضا محمد صالح66982622424015047

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء673.4096.20ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء جليل خليل66992622424015049

كلية العلوم/جامعة واسط589.0084.14ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسن عبيد67002622424015050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط569.0081.29ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء فؤاد خماط طه67012622424015053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء مدير مياح غفله67022622424015054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط571.0081.57ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء مناف انور علي67032622424015055

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء ناهد حسين عيسى67042622424015056

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزينب اسعد جاسم محمد67052622424015057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزينب الحوراء حيدر خيري مجذاب67062622424015058

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية618.0088.29ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزينب ثائر حميد حافظ67072622424015059

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزينب جعفر برهان يسر67082622424015060

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل محمد عنيد67092622424015063

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط615.0087.86ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزينب علي ناصر حلو67102622424015064

كلية الطب/جامعة واسط704.00100.57ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عذاب منخي67112622424015066

كلية العلوم/جامعة واسط653.0093.29ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيساره محمد علي حسن67122622424015067

كلية العلوم/جامعة واسط603.0086.14ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيسجى حسين طعان عليوي67132622424015068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيشاه زنان مهدي عبد حسوني67142622424015071

كلية طب االسنان/جامعة واسط695.0099.29ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيشمس جعفر مولود خضير67152622424015072

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت496.0070.86ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيشمس علي حسن طارش67162622424015073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0067.71ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيشهد اباذر عباس سعيد67172622424015074

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0099.14ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيشهد حيدر حسن حمد67182622424015075

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيشهد محمد عمران عيسى67192622424015076

كلية الزراعة/جامعة واسط438.0062.57ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيشيماء ستار حسين علي67202622424015078
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيضحى رائد بداي شندي67212622424015082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيعذراء باسم اكريم عبد الحسين67222622424015085

كلية القانون/جامعة واسط579.0082.71ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيعذراء صدام صبيح جبر67232622424015086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0067.43ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيغدير حيدر علي حسين67242622424015087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيغدير رعد زكي حرب67252622424015088

كلية طب االسنان/جامعة واسط694.0099.14ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيغدير عبد الباسط نعيس زفر67262622424015089

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيغدير فرزدق عباس سعيد67272622424015090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيفاطمة صباح عباس فليح67282622424015092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر514.0073.43ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الجليل عبد النبي ساير67292622424015093

كلية العلوم/جامعة واسط614.0087.71ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيفاطمة يونس زينل يونس67302622424015095

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية576.0082.29ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين فاضل محمد67312622424015098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيفاطمه صباح حسن نيازي67322622424015101

كلية الطب/جامعة واسط700.00100.00ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي نعيس زفر67332622424015103

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيفاطمه عوده عباس موسى67342622424015104

كلية الطب/جامعة واسط706.00100.86ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيفاطمه معمر ماجد صالح67352622424015105

كلية الطب/جامعة واسط700.00100.00ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيمروه عدنان ازغير خضير67362622424015110

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيمريم بدر غزال شميخي67372622424015111

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيمريم صالح مهدي داود67382622424015113

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط628.0089.71ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيمريم علي سيد حميد67392622424015114

كلية الطب/جامعة واسط701.00100.14ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيمريم علي كاظم حميد67402622424015115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط525.0075.00ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيمريم فائز عبد الرحمن حاشوش67412622424015116

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيمعصومه سعدون خضير عباس67422622424015117

كلية االثار/جامعة القادسية453.0064.71ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيمنار فراس شريف جاسم67432622424015118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0067.71ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائينور الزهراء ضياء ابراهيم محسن67442622424015129

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0062.14ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائينور الهدى حسين مسلم سلمان67452622424015130

كلية العلوم/جامعة واسط607.0086.71ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائينور حسين جاسم سلمان67462622424015131

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى514.0073.43ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيهبه محمد طعمه عباس67472622424015135

كلية العلوم/جامعة واسط597.0085.29ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيود غزوان عزيز بريس67482622424015136

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائييقين ضرغام جمال كاظم67492622424015139

كلية العلوم/جامعة واسط609.0087.00ثانوية الكفاءات االهلية للبناتاحيائيشكران داود سلمان ناصر67502622424016004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط541.0077.29ثانوية الكفاءات االهلية للبناتاحيائيلينا عماد علي سعد67512622424016008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0067.14ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائيآية سعد غازي تركي67522622424017003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائياماني هالمه جابر خلف67532622424017006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائيبتول وهاب جاسم محمد67542622424017008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0075.57ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائيبنين محمد كريم عبد67552622424017009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0066.86ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين كاظم خليف67562622424017010

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط529.0075.57ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائيجنات باسم جميل حسين67572622424017014

كلية العلوم/جامعة واسط635.0090.71ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائيحوراء عباس ياسين سلمان67582622424017015

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائيرقية عقيل محمد محسن67592622424017020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط526.0075.14ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائيريتاج عقيل محمد محسن67602622424017021
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط525.0075.00ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء رعد حسين خلف67612622424017026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض خضير كريم67622622424017027

كلية العلوم/جامعة واسط607.0086.71ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي ساهي ياقوت67632622424017028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط586.0083.71ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين وثيج67642622424017031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائيغدير صادق صيهود حسين67652622424017038

كلية العلوم/جامعة واسط625.0089.29ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد زاير عجيل67662622424017041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائينهى حميد مفتن سعد67672622424017051

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائينور محسن كريز علي67682622424017057

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط441.0063.00ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائينور محمد جاسم فنجان67692622424017058

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائينورا عباس محسن سعيد67702622424017059

كلية العلوم/جامعة واسط627.0089.57ثانوية الشيرازي االهلية للبناتاحيائيهدى محمد مفتن سعد67712622424017060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيأفياء عقيل داود كنان67722622424018001

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائياثار قاسم محمد خلف67732622424018006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى624.0089.14اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيافنان ميثم محسن احمد67742622424018008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائياالء محمد هوبي شالل67752622424018009

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيبان صالح ناصر حسين67762622424018011

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0061.71اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيبتول حيدر عزيز كامل67772622424018013

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيبنين تحسين سالم ناصر67782622424018018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيبنين سلمان داود سلمان67792622424018019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيبنين عادل كاطع بشار67802622424018021

كلية الزراعة/جامعة القادسية423.0060.43اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيبنين عدي فياض هالل67812622424018022

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيتبارك صباح منصور عيال67822622424018026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية611.0087.29اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر فرج سالم67832622424018037

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيرسل هادي جميل خنجر67842622424018044

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيرقيه علي مكاوي حسين67852622424018046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيزمزم طالب داود سلمان67862622424018050

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن كاظم وداعه67872622424018052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس طالك عريبي67882622424018054

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء638.0091.14اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد زعماك67892622424018056

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيزهراء مكي علي محمود67902622424018060

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيزينب صالح مهدي حسين67912622424018065

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيزينب محسن علي خزعل67922622424018066

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيساره طالب تركي جلوب67932622424018069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيسجى وسام مطر هالل67942622424018070

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيسرور اكريم سلمان مصلح67952622424018072

كلية القانون/جامعة واسط625.0089.29اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيسمر سامر محسن علوان67962622424018073

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.0097.57اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيسمر محمد زهير محمد67972622424018074

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيضحى عائد عبد الحسين معيزل67982622424018079

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية457.0065.29اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيفاطمه ثامر عبد العباس شاهر67992622424018082

كلية االثار/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسام نجم عبود68002622424018083
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0092.71اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيفاطمه بشير كاظم عبود68012622424018086

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حكمت مخلف علي68022622424018088

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت621.0088.71اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيفاطمه عماد عبد الرزاق حنيش68032622424018092

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة608.0086.86اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمود شاكر عبد الناصر68042622424018096

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيكوثر عباس فرحان عبد68052622424018099

كلية اللغات/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيكوثر عدي ثابت غبن68062622424018100

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيكوثر علي نصر عزال68072622424018101

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيمريم عباس عبد هللا حسان68082622424018106

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت628.0089.71اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيمريم كريم سكان جلوب68092622424018107

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيمريم مؤيد هالمه حمادي68102622424018108

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيمعصومه خالد عبد هللا مجيد68112622424018109

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار680.0097.14اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيمالك بلسم لفته منصور68122622424018110

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل589.0084.14اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيمالك فالح ناصر حسين68132622424018111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيميس علي كريم احمد68142622424018112

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيندى سعيد فلفل عطيه68152622424018114

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائينور حسين عبد علي جرو68162622424018121

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائينور سيف نبيل داود68172622424018123

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائينور صادق حمزه عبد68182622424018124

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائينور قاسم عمران مبارك68192622424018126

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائينوره ميثم عبد الحمزه راضي68202622424018130

كلية الصيدلة/جامعة النهرين692.0098.86اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيهاله احمد مخلف كاظم68212622424018132

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيهدى علي عبد هللا محمد68222622424018137

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيهدى هادي جميل خنجر68232622424018138

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائيوداد جبار صباح فارس68242622424018140

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية زها حديد االهلية للبناتاحيائييقين علي محسن علي68252622424018144

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط506.0072.29اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائياستبرق رحيم خلباص عبد الحسين68262622426001002

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيامنيه سليم علوان محسن68272622426001006

كلية الزراعة/جامعة واسط420.0060.00اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيبتول سلمان شوني شالكه68282622426001014

كلية الزراعة/جامعة واسط420.0060.00اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيتبارك جبار لفته حسن68292622426001023

كلية العلوم/جامعة واسط615.0087.86اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيتبارك جليل عكيل حسين68302622426001024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط571.0081.57اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيتبارك جواد كاظم عباس68312622426001025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية549.0078.43اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيتبارك علوان حسين حسين68322622426001027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيتقوى جبار محي حسين68332622426001030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط606.0086.57اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيحنين كريم خلف حسون68342622426001035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيدنيا علي عبد الحسين مهدي68352622426001043

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط493.0070.43اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيريهان مازن عبد الكريم سعدون68362622426001048

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط457.0065.29اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء حامد هادي سهيل68372622426001052

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء حميد حزام طالب68382622426001053

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء حميد طعمه صباح68392622426001054

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء رياض طه حواس68402622426001055
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيزينب حازم عبد هللا غيدان68412622426001061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر492.0070.29اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيشهد اثير عبد الحسن موسى68422622426001071

كلية العلوم/جامعة واسط617.0088.14اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيفاطمه بريسم حبيب عبد هللا68432622426001082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد جبر تايه68442622426001085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط568.0081.14اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيقمر فراس رشيد صويلح68452622426001087

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0085.86اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيمريم محسن عيدان جادر68462622426001095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0068.29اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيهبه جبار عبد الحسن شالكه68472622426001109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط580.0082.86اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيهديل ناصر حسين حيال68482622426001112

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر515.0073.57اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيورده فرحان جبر شويش68492622426001116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0067.71اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيورقاء فاضل سويف خنجر68502622426001117

كلية الزراعة/جامعة واسط497.0071.00اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائييقين علي اعطيه خضير68512622426001121

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيايمان عبد االمير محمد بريسم68522622426002002

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0095.71ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيزهراء زيدان عيدان محمد68532622426002003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية609.0087.00ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيصفا عبد الكريم سلمان محمد68542622426002006

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية519.0074.14ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيفاطمه رحيم شياع حطحوط68552622426002008

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية العزيزية المسائية للبناتاحيائيزهراء يحيى هاشم حمود68562622426003006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية العزيزية المسائية للبناتاحيائيزينب حسين غشيم بشير68572622426003007

كلية الزراعة/جامعة واسط451.0064.43ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيدنيا هاشم محمد صفانه68582622427008001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيزهراء حسام كاظم طراد68592622427008002

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0082.57ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيزينب عدنان كريم طراد68602622427008004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيفاتن حميد عبد جاسم68612622427008007

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيفاطمه محمد حسن هظيم68622622427008008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0066.86ثانوية الفرسان المختلطةاحيائينهرين ثائر هادي محي68632622427008010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيايثار عالوي فندي متيت68642622427010005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط551.0078.71ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيايه عباس لفته رشك68652622427010006

كلية العلوم/جامعة واسط592.0084.57ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيبنين سالم كزار روش68662622427010007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيبيداء قاسم شذر هالل68672622427010008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497.0071.00ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيحوراء كريم حسين مكطوف68682622427010009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط519.0074.14ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيطيبه كريم فندي متيت68692622427010012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0078.14ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيغدير سعد رحم كيف68702622427010013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيمروه صبيح كاظم كصان68712622427010015

كلية العلوم/جامعة واسط589.0084.14ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيمروه عالوي فندي متيت68722622427010016

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29ثانوية الفتوة المختلطةاحيائياسراء عدنان جابر حمود68732622427015001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيايات حسن حسين علي68742622427015003

كلية الزراعة/جامعة الكوفة421.0060.14ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيايناس سراب كريم درويش68752622427015004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0077.71ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيبنين مالك محسن جليب68762622427015006

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيربى مهند سليم عبد68772622427015009

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط538.0076.86ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيزهراء خيون وكف عبيد68782622427015010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيسارة جواد صكر مطر68792622427015013

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين554.0079.14ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيفاطمة اسامة رزاق عبد68802622427015014
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قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط571.0081.57ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيمنار عالوي سعدون مسلم68812622427015017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية الفتوة المختلطةاحيائينرجس سعد حسن مرشد68822622427015018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر491.0070.14ثانوية الفتوة المختلطةاحيائينور صدام علوان دويج68832622427015020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيبنين ثامر عبد الزهره بريدي68842622427017003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيزهراء ياس خضير سعد68852622427017005

كلية الزراعة/جامعة واسط458.0065.43ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيزينب عامر عبد الزهره بريدي68862622427017008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية553.0079.00الخارجياتاحيائياحالم هاشم كاظم دحام68872622428050006

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط597.0085.29الخارجياتاحيائياديان سالم كاظم بطاط68882622428050008

كلية طب االسنان/جامعة واسط694.0099.14الخارجياتاحيائياسيل بشار جباري عتيبي68892622428050019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57الخارجياتاحيائيبتول عبدالرزاق محمد موازي68902622428050044

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29الخارجياتاحيائيرؤى محمد ثجيل غياض68912622428050088

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط447.0063.86الخارجياتاحيائيرشا حسين منيثر حسن68922622428050100

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية656.0093.71الخارجياتاحيائيزهراء عباس صحن بديوي68932622428050118

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0061.86الخارجياتاحيائيزينب حميد ياسين سلمان68942622428050137

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط519.0074.14الخارجياتاحيائيزينب ستار مطر زايد68952622428050139

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى604.0086.29الخارجياتاحيائيزينب طارق مفتن محمد68962622428050145

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط512.0073.14الخارجياتاحيائيزينب مهيب كامل عبدالحسين68972622428050151

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط594.0084.86الخارجياتاحيائيسماح سليم غافل عواد68982622428050168

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية634.0090.57الخارجياتاحيائيشهد فالح علوان عويز68992622428050176

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى461.0065.86الخارجياتاحيائيشهد ماهر حسن جليب69002622428050177

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00الخارجياتاحيائيطيبه محمد حمزه دويج69012622428050194

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29الخارجياتاحيائيطيبه محمد عبد عذوب69022622428050195

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط508.0072.57الخارجياتاحيائيغفران حسين عداي عبود69032622428050205

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00الخارجياتاحيائيفاطمه محمد عبد خرباط69042622428050223

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط605.0086.43الخارجياتاحيائيفرح شاكر نجم عبود69052622428050226

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0067.86الخارجياتاحيائيمالك حيدر حبيب صمهير69062622428050246

كلية التمريض/جامعة كربالء670.0095.71الخارجياتاحيائينورالهدى نجم عبد عبود69072622428050290

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط520.0074.29الخارجياتاحيائيهبه حمزه سعيد عرير69082622428050300

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط516.0073.71الخارجياتاحيائيوسن حامد جبر جاسم69092622428050315

كلية العلوم/جامعة واسط602.0086.00الخارجياتاحيائيدالل محمد شالل مجلي69102622428050320

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار657.0093.86اعدادية الكوت للبنينتطبيقيامير صدام صبيح جبر69112622511001003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد694.0099.14اعدادية الكوت للبنينتطبيقيجبران احمد شمران يوسف69122622511001005

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية الكوت للبنينتطبيقيحسين بشار ضاحي جار هللا69132622511001006

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية647.0092.43اعدادية الكوت للبنينتطبيقيحسين رياض تركي غدير69142622511001009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط599.0085.57اعدادية الكوت للبنينتطبيقيحسين كاظم طعمه علي69152622511001011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية469.0067.00اعدادية الكوت للبنينتطبيقيحمزة كريم حسان محيسن69162622511001012

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية الكوت للبنينتطبيقيرضا محمد نعيم طارش69172622511001014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0063.29اعدادية الكوت للبنينتطبيقيسجاد أمان فرحان خضير69182622511001016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط542.0077.43اعدادية الكوت للبنينتطبيقيسليم ميثم سليم عبد الرضا69192622511001017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر457.0065.29اعدادية الكوت للبنينتطبيقيعلي رأفت جابر خميس69202622511001024
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط480.0068.57اعدادية الكوت للبنينتطبيقيفهد احمد عبد الجبار عبد الستار69212622511001027

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط605.0086.43اعدادية الكوت للبنينتطبيقيكاظم اسعد كاظم عبيد69222622511001028

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء699.0099.86اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمجتبى مشرق علي حسين69232622511001031

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمحمد المصطفى علي حسين مجيد69242622511001033

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت554.0079.14اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمحمد باقر حسين علي جواد69252622511001035

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمحمد صالح ابراهيم خلف69262622511001038

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمحمد عقيل حسين سلطان69272622511001039

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية623.0089.00اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمحمد علي خليل غني69282622511001040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط489.0069.86اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الصاحب فياض69292622511001041

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط607.0086.71اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمقتدى نبراس حسن عيدان69302622511001046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمنتظر عباس مانع صاحب69312622511001048

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمهيمن رائد حميد سالم69322622511001050

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت514.0073.43اعدادية الكوت للبنينتطبيقيوائل جوده ساجت عكيلي69332622511001051

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية491.0070.14اعدادية التحرير للبنينتطبيقياحمد علي كاظم دهش69342622511002003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية629.0089.86اعدادية التحرير للبنينتطبيقيامير علي حسن مطلك69352622511002005

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية534.0076.29اعدادية التحرير للبنينتطبيقيباقر هادي كامل كزار69362622511002007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539.0077.00اعدادية التحرير للبنينتطبيقيحسن علي قاسم الياس69372622511002008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط508.0072.57اعدادية التحرير للبنينتطبيقيحسن كريم فرحان خلف69382622511002009

كلية الزراعة/جامعة واسط421.0060.14اعدادية التحرير للبنينتطبيقيحسنين رحيم كاظم علوش69392622511002010

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء454.0064.86اعدادية التحرير للبنينتطبيقيحسين خالد مهدي غافل69402622511002011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية التحرير للبنينتطبيقيحسين عالء صالح هادي69412622511002013

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط610.0087.14اعدادية التحرير للبنينتطبيقيحسين علي سلطان حنين69422622511002014

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية التحرير للبنينتطبيقيحيدر حسين عواد غفله69432622511002017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط536.0076.57اعدادية التحرير للبنينتطبيقيرام سعد جميل زرزور69442622511002019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية التحرير للبنينتطبيقيسجاد عيسى سلمان موسى69452622511002021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى549.0078.43اعدادية التحرير للبنينتطبيقيظافر ناظم محسن معيوف69462622511002023

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط600.0085.71اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعباس امجد حامد عبد الساده69472622511002024

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء466.0066.57اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي حيدر فرحان كاظم69482622511002027

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي حيدر مزهر كشاش69492622511002028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي رباح احمد عبد69502622511002029

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي محمد ناصر عبد الساده69512622511002033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0065.43اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمحمد باسم هويدي عباس69522622511002036

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0094.00اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمحمد باقر رياض حسن جبار69532622511002037

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية666.0095.14اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمحمد كميل علوان عكله69542622511002041

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى488.0069.71اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمرتضى حسين عبد هللا قاسم69552622511002043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط465.0066.43اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمصطفى علي نعمه سعد69562622511002045

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0061.86اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيالحسن صبيح زغير حرب69572622511003002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيسجاد جابر حسن عباس69582622511003014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0066.00اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيعباس عبد الحسن ذجر69592622511003015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0075.86اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيعبد هللا صالح امحان شجار69602622511003016
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قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط607.0086.71اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيعلي جبار مطر فزيع69612622511003018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط584.0083.43اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيمؤمل راضي فليح عبيد69622622511003024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيمحمد مصطفى محمد فرحان ودي69632622511003032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط503.0071.86اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيمصطفى حميد خلف عربي69642622511003035

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط571.0081.57اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيمصطفى عظيم اسماعيل رضا69652622511003036

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط602.0086.00اعدادية الحمزة للبنينتطبيقينور الدين قيس جميل راهي69662622511003039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط488.0069.71اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيحسين صباح ثجيل وره69672622511004003

كلية الزراعة/جامعة واسط446.0063.71اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيحسين محمد سالم غيالن69682622511004004

كلية العلوم/جامعة تكريت503.0071.86اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيصادق جميل سدخان عليوي69692622511004008

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل508.0072.57اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيمالك حايل حسين جابر69702622511004014

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد600.0085.71اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيمحسن حسين منذور داخل69712622511004015

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط599.0085.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيابو الحسن عقيل حكمان راهي69722622511005001

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقياحمد حسن موسى عباس69732622511005003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط596.0085.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقيجهاد صفاء عبد الغفور حافظ69742622511005008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسن محسن حسين جعيجع69752622511005010

كلية العلوم/جامعة واسط549.0078.43اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين كريم سدخان حسن69762622511005019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط476.0068.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحيدر علي جبر كزار69772622511005022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0065.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحيدر هالل كامل عبد الرضا69782622511005025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط498.0071.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقيرسول محمد شعيوط جبر69792622511005026

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط601.0085.86اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسجاد رعد ناصر خليل69802622511005029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط494.0070.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسجاد صالح فليح وره69812622511005030

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط556.0079.43اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعباس محمد علي عبيد69822622511005036

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط613.0087.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد هللا جميل هادي حسين69832622511005038

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد هللا رياض كاظم صياح69842622511005039

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط456.0065.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي الهادي عبد الكريم جبوري شبيب69852622511005041

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي جعفر هاشم خفيف69862622511005042

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى606.0086.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي عقيل سوزه باقر69872622511005050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي محمد ارضيو كزار69882622511005052

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي محمد محيميد لفته69892622511005053

كلية العلوم/جامعة واسط513.0073.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي وليد عبد الصاحب ساهي69902622511005054

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية المثنى للبنينتطبيقيليث حيدر جميل محسن69912622511005057

كلية العلوم/جامعة واسط669.0095.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمجتبى صباح فرحان ظمينه69922622511005058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط552.0078.86اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد حسن رشيد سلطان69932622511005061

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط430.0061.43اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد سعد غاوي مربط69942622511005062

كلية العلوم/جامعة ديالى458.0065.43اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمرتضى عبد هللا كاظم حسين69952622511005066

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط568.0081.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمسلم عقيل عبد المحسن كاظم69962622511005068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط452.0064.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمشاري ناصر فرحان طربال69972622511005069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط473.0067.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمنتظر عطه ماضي عبد هللا69982622511005076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمنتظر محمد بشار علي69992622511005077

كلية العلوم/جامعة واسط517.0073.86اعدادية العزة للبنينتطبيقيابراهيم محمد حسب عباس70002622511007001
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر454.0064.86اعدادية العزة للبنينتطبيقيحسن ستار جابر علي70012622511007006

كلية العلوم/جامعة واسط520.0074.29اعدادية العزة للبنينتطبيقيسجاد سفاح حسين فيصل70022622511007019

كلية العلوم/جامعة ديالى473.0067.57اعدادية العزة للبنينتطبيقيسيف رياض صالل سعيد70032622511007022

كلية العلوم/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية العزة للبنينتطبيقيصالح ناصر راهي فزاع70042622511007024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط478.0068.29اعدادية العزة للبنينتطبيقيعلي الدر مطشر غالي زاير70052622511007029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية642.0091.71اعدادية العزة للبنينتطبيقيعلي عادل هاشم مطشر70062622511007031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0065.14اعدادية العزة للبنينتطبيقيعلي فؤاد سلطان برهان70072622511007033

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط580.0082.86اعدادية العزة للبنينتطبيقيعلي كريم حمود مزهر70082622511007034

كلية العلوم/جامعة واسط523.0074.71اعدادية العزة للبنينتطبيقيعلي محسن عبد االمير جخر70092622511007035

كلية العلوم/جامعة واسط559.0079.86اعدادية العزة للبنينتطبيقيكرار حيدر طعمة ياسر70102622511007038

كلية العلوم/جامعة واسط538.0076.86اعدادية العزة للبنينتطبيقيكرار ناجي مرجان حسون70112622511007039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل550.0078.57اعدادية العزة للبنينتطبيقيمسلم علي فرحان ربيح70122622511007047

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0089.43اعدادية العزة للبنينتطبيقيمسلم فاضل حسين فيصل70132622511007048

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية العزة للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرحمن جبر جدام70142622511007050

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط584.0083.43اعدادية العزة للبنينتطبيقيمقتدى عبد الرحمن جبر جدام70152622511007052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط554.0079.14اعدادية العزة للبنينتطبيقيمنتظر محمد شرهان سلمان70162622511007056

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط449.0064.14اعدادية العزة للبنينتطبيقينور العباس حميد حسن علي70172622511007058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار513.0073.29اعدادية العزة للبنينتطبيقييوسف رياض عبد الكريم برع70182622511007061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446.0063.71اعدادية النعيم للبنينتطبيقيباقر تكليف شكون خضير70192622511008003

كلية العلوم/جامعة واسط593.0084.71اعدادية النعيم للبنينتطبيقيجاسم محمد صباح علي70202622511008004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط486.0069.43اعدادية النعيم للبنينتطبيقيحسن جبار كريم محين70212622511008006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط557.0079.57اعدادية النعيم للبنينتطبيقيحسن خليل زبون ناشي70222622511008007

كلية العلوم/جامعة واسط566.0080.86اعدادية النعيم للبنينتطبيقيحسنين قاسم صبر كبر70232622511008009

كلية العلوم/جامعة واسط593.0084.71اعدادية النعيم للبنينتطبيقيحمزه حسين عليوي جفجير70242622511008012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية النعيم للبنينتطبيقيحيدر لطيف صالح عطيه70252622511008014

كلية العلوم/جامعة واسط555.0079.29اعدادية النعيم للبنينتطبيقيحيدر نعيم محمد نزار70262622511008015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية النعيم للبنينتطبيقيرزاق محمد عطيه شبوط70272622511008016

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط586.0083.71اعدادية النعيم للبنينتطبيقيعلي حسين سعيد عجرش70282622511008021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43اعدادية النعيم للبنينتطبيقيعلي سالم محل فرج70292622511008024

كلية العلوم/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية النعيم للبنينتطبيقيعمران صالح كاظم كريم70302622511008028

كلية العلوم/جامعة واسط557.0079.57اعدادية النعيم للبنينتطبيقيمحمود حلو عبد علي70312622511008032

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية النعيم للبنينتطبيقيمرتضى باقر محسن ادهيمش70322622511008033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيبراك عزيز براك جوده70332622511009002

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت480.0068.57اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيحسين عائد عبد المحسن مزعل70342622511009009

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت610.0087.14اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيحيدر ماهر فاضل خضير70352622511009014

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيزين العابدين محسن عليوي دشمان70362622511009015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيعبد هللا صباح عبد الحسين رسن70372622511009021

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيعلي حسين علوان حسين70382622511009024

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيقاسم حميد غني محمد70392622511009029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0063.14اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيكاظم حيدر محمد ماني70402622511009030

188 من 176صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 واسط

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط635.0090.71اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد حسين70412622511009035

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيمحمد موسى حميد خضير70422622511009038

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيحسن علي حسين عناد70432622511010005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيحسين علوان بدن محيسن70442622511010013

كلية العلوم/جامعة واسط571.0081.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيسجاد عباس هارون حسن70452622511010019

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى515.0073.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيعبد هللا لفته عبيدش كعيم70462622511010032

كلية العلوم/جامعة ديالى457.0065.29اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيعلي محمد عويد طعيمه70472622511010038

كلية العلوم/جامعة واسط557.0079.57اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيماهر علي خليف عباس70482622511010042

كلية العلوم/جامعة القادسية492.0070.29اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمحمد جدعان جبار راعي70492622511010044

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى533.0076.14اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمحمد خلف عبيدش كعيم70502622511010045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقينذير عيبس مخلف حمود70512622511010055

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط610.0087.14اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيياسر اسماعيل مناخ جبر70522622511010058

كلية العلوم/جامعة واسط532.0076.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقييحيى محمد كاظم مصيفي70532622511010059

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء561.0080.14اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيعباس طالب عداي مراد70542622511011006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك528.0075.43اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيعلي جعفر محمد جاسم70552622511011007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيكرار نبيل خير هللا سرحان70562622511011010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيموسى سمير نعيمه عليوي70572622511011013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيابراهيم حسين علي عبيد70582622511012001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0082.71اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيارسالن محسن حسين دهش70592622511012004

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيامجد محمد ناصر كاظم70602622511012006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيامير باسم محمد صايل70612622511012007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيامير شعالن كاظم صبي70622622511012008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية460.0065.71اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيايهاب ماجد محسون خضير70632622511012009

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيجعفر رشيد هادي ذياب70642622511012010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيحسام ناصر عباس نعمه70652622511012011

كلية العلوم/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيحسن حيدر حسن شنون70662622511012012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيحسن صابر كريم علي70672622511012013

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيضياء داود محمود راضي70682622511012019

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0091.57اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيطه نبراس عبد االمير عباس70692622511012020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيعباس اسماعيل ابراهيم عبود70702622511012021

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيعبد الكريم حيدر محمد سلمان70712622511012022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيعلي قيصر عبد الحسين خضير70722622511012024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط448.0064.00اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيعلي معد زغير عباس70732622511012025

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيعلي مهدي سالم عبد النبي70742622511012026

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيمصطفى جعفر فرحان حمد70752622511012034

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل632.0090.29اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيهمام مهند ضيدان حربي70762622511012038

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية العزيزية للبنينتطبيقياحمد زاهر حيدر سلمان70772622511014002

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية العزيزية للبنينتطبيقياحمد صباح صبيح رضا70782622511014003

كلية العلوم/جامعة النهرين551.0078.71اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيحسن يحيى عليوي حميد70792622511014010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيحسين امجد حميد منادي70802622511014011
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قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك649.0092.71اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيحيدر صبيح طلب ربيع70812622511014016

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيسجاد عادل عبد التاج علي70822622511014018

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار541.0077.29اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيعبد الكريم احمد فيحان حسان70832622511014028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0065.86اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيعلي جواد فرهود عسكر70842622511014034

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيفرقان ياسين علي ياسين70852622511014036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمؤمل خضير عباس حميد70862622511014039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمحمد جابر علي زعيل70872622511014041

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت514.0073.43اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمحمد رجاء جاسم علوان70882622511014042

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمصطفى سعدون عبد الرزاق خميس70892622511014048

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمصطفى محمد حمزة عبد علي70902622511014051

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت629.0089.86اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمهدي حمزة احمد عبد هللا70912622511014055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0063.00اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيإبراهيم محل فهداوي بندر70922622511017001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت528.0075.43اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيأسامه قاسم ساجت بشارة70932622511017002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط573.0081.86اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيجعفر حسن قاسم نحيو70942622511017008

كلية العلوم/جامعة واسط511.0073.00اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيحسن ناصر حسين حمد70952622511017014

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية591.0084.43اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيحسين جمال سعد فهداوي70962622511017017

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيحسين علي محسن ذياب70972622511017024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيحسين مزهر راضي شنيو70982622511017025

كلية العلوم/جامعة واسط545.0077.86اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيحيدر صباح موزان فهداوي70992622511017028

كلية العلوم/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيحيدر علي جماغ حسن71002622511017029

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى464.0066.29اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيرسول نعيمه جحيل عبد هللا71012622511017034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل440.0062.86اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيسجاد عادل كريم محمد71022622511017037

كلية العلوم/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيسعد كريم حرج صابر71032622511017042

كلية العلوم/جامعة بابل490.0070.00اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيضياء حاتم رسن طويهر71042622511017044

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء491.0070.14اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيعباس خير هللا زبون موسى71052622511017048

كلية التربية/جامعة سامراء467.0066.71اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيعباس عبد شميل نجم71062622511017050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيعباس فاضل خضير راضي71072622511017052

كلية العلوم/جامعة واسط515.0073.57اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيعلي جاسم سعد محمد71082622511017061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط476.0068.00اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيعلي نعيم حميد فهداوي71092622511017069

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء431.0061.57اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيمؤمل رحيم عبد درجال71102622511017082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيمحمد حيدر نعمه حسين71112622511017085

كلية العلوم/جامعة واسط580.0082.86اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيمصطفى محمد حسن جابر71122622511017093

كلية العلوم/جامعة القادسية466.0066.57اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيمصعب كريم شابث خميس71132622511017094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط477.0068.14اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيمهدي سالم عبد الحر زوير71142622511017098

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى458.0065.43اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيمهدي عيدان شحل ياسين71152622511017102

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيمهند محسن كريم رسن71162622511017103

كلية العلوم/جامعة واسط549.0078.43اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيهادي رحيم هاشم حمد71172622511017106

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية االحرار للبنينتطبيقياحمد خالد نديو عذيب71182622511018001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية االحرار للبنينتطبيقيحسن احمد خلف عزيز71192622511018005

كلية العلوم/جامعة القادسية470.0067.14اعدادية االحرار للبنينتطبيقيحسين عالء عبد الكاظم جابر71202622511018006
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية االحرار للبنينتطبيقيرضا مجيد وسمي صحيب71212622511018010

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية االحرار للبنينتطبيقيعلي سلمان كريم وادي71222622511018015

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية496.0070.86اعدادية االحرار للبنينتطبيقيعلي مرتضى هادي حسين71232622511018019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29اعدادية االحرار للبنينتطبيقيكرار علي صادق عباس71242622511018021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط452.0064.57اعدادية االحرار للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد عذافه71252622511018023

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية االحرار للبنينتطبيقيمحمد شاكر جبار خضر71262622511018025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0071.43اعدادية االحرار للبنينتطبيقيمقتدى حسين والي محمد71272622511018030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية477.0068.14اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيجعفر ريسان خفي عجيل71282622511019007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط476.0068.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحسن اياد عبد الصاحب موحان71292622511019009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحسن قاسم حزه محمد71302622511019010

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيزين العابدين حامد خزعل الزم71312622511019021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط570.0081.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيزين العابدين سليم شويل ناصر71322622511019022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط450.0064.29اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعباس خضير عباس مريوش71332622511019028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي رحيم حسين معيوف71342622511019034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0075.86اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي محمد بريسم شنجار71352622511019038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط477.0068.14اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيكرار حيدر صادق مجيد71362622511019041

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط567.0081.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيكرار سيف جاسم صكب71372622511019042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيكرار قاسم عيدان بجاي71382622511019043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط498.0071.14اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمجتبى حمزه شحل سعدون71392622511019048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط448.0064.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد حسين عرير لفته71402622511019050

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد فاضل عبد االمير فريح71412622511019054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط479.0068.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمسلم لطيف شذر هالل71422622511019063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط439.0062.71اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمصطفى رضا سالم راشد71432622511019065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط471.0067.29اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمصطفى عماد مسير مساعد71442622511019066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط493.0070.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمصطفى كريم اسماعيل خليل71452622511019067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر459.0065.57اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمنذر جعفر جميل كرم71462622511019072

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط652.0093.14اعدادية المصطفى للبنينتطبيقييعقوب شيال صابون كاطع71472622511019075

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط595.0085.00اعدادية دجلة للبنينتطبيقياحمد مالك نوري عبد الحسن71482622511020003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط631.0090.14اعدادية دجلة للبنينتطبيقيامير علي سلمان شالكه71492622511020006

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط644.0092.00اعدادية دجلة للبنينتطبيقيحازم ماجد كريم خزي71502622511020012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط596.0085.14اعدادية دجلة للبنينتطبيقيحسن خالد حميد خزي71512622511020013

كلية العلوم/جامعة واسط541.0077.29اعدادية دجلة للبنينتطبيقيحسن كريم طاهر حبيب71522622511020014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط467.0066.71اعدادية دجلة للبنينتطبيقيسجاد جاسم محمد ديوان71532622511020022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك495.0070.71اعدادية دجلة للبنينتطبيقيسجاد لطيف سلمان عبد هللا71542622511020024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر460.0065.71اعدادية دجلة للبنينتطبيقيسيف مظفر عبد الحسين محمود71552622511020025

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية دجلة للبنينتطبيقيعثمان داخل حمود مهيول71562622511020030

كلية الزراعة/جامعة واسط427.0061.00اعدادية دجلة للبنينتطبيقيليث حبيب خلف ياسين71572622511020034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط589.0084.14اعدادية دجلة للبنينتطبيقيمحمد حسن حسين حسن71582622511020036

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86اعدادية دجلة للبنينتطبيقيمصطفى زامل ارحيمه زنجيل71592622511020042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط545.0077.86اعدادية دجلة للبنينتطبيقيمقتدى عالء نعمه سرحان71602622511020045
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كلية القانون/جامعة واسط498.0071.14اعدادية دجلة للبنينتطبيقيمنتظر صالح حسن عبد الحسين71612622511020046

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية بدرة للبنينتطبيقيابراهيم رضا حسن كاظم71622622511021001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0079.14اعدادية بدرة للبنينتطبيقيحسن مجيد حزيم عبد71632622511021003

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت622.0088.86اعدادية بدرة للبنينتطبيقيحيدر نجم عبد هللا جواد71642622511021007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط537.0076.71اعدادية بدرة للبنينتطبيقيعباس فاضل عباس كاظم71652622511021008

كلية القانون/جامعة واسط518.0074.00اعدادية بدرة للبنينتطبيقيعبد هللا حسن ضمد راضي71662622511021009

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى460.0065.71اعدادية بدرة للبنينتطبيقيمحسن حمزة علي غدير71672622511021014

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية بدرة للبنينتطبيقيمحمد محمود ضيدان ناصر71682622511021017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط512.0073.14اعدادية بدرة للبنينتطبيقيمهدي رشيد مجيد غالم علي71692622511021021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط452.0064.57اعدادية بدرة للبنينتطبيقيهادي براك محسن ضمد71702622511021022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقياحمد علي سلمان عباس71712622511023004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط649.0092.71اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقياحمد مجيد شاكر سلمان71722622511023005

كلية العلوم/جامعة ديالى445.0063.57اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيباقر ثامر كريم ناشوش71732622511023007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط625.0089.29اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيجاسم محمد جحيش مجلي71742622511023011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط507.0072.43اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيحسن راضي نويهي شوير71752622511023012

كلية التربية/جامعة القادسية458.0065.43اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيحسن هاشم محمد حميدي71762622511023016

كلية العلوم/جامعة واسط520.0074.29اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيحسين جبر فرحان شليح71772622511023018

كلية الزراعة/جامعة واسط423.0060.43اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيحسين شاكر حميد علي71782622511023020

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء538.0076.86اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيرائد عارف حميد جلوي71792622511023026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية440.0062.86اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيرحيم علي رحم ناشوش71802622511023027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية513.0073.29اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيرسول ساجد هالل ازميط71812622511023028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط495.0070.71اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيسجاد مدين نحيل خضير71822622511023033

كلية العلوم/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيطالل حازم حلو غالي71832622511023037

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار585.0083.57اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيعاصم زياد عارف نمير71842622511023038

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط609.0087.00اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيعباس اشعيبث منديل خضير71852622511023039

كلية التربية/جامعة القادسية465.0066.43اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيعباس صبري عبود حميد71862622511023041

كلية العلوم/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيعباس طالب نعيم وعد71872622511023042

كلية العلوم/جامعة واسط581.0083.00اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيعباس هادي بالسم طراد71882622511023043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط484.0069.14اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيعباس هاشم محمد حميدي71892622511023044

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيعبد الحميد وادي عبد عون شبيب71902622511023045

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء542.0077.43اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الرحمن خيون صبير71912622511023048

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية665.0095.00اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيعبد هللا مطر رحيل عوده71922622511023049

كلية التربية/جامعة سامراء477.0068.14اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيمحسن سعد هالل زميط71932622511023058

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط601.0085.86اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيمحمد رحمن حبيب شايع71942622511023060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيمحمد صادق هالل ازميط71952622511023061

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط649.0092.71اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيمحمد مجيد شاكر سلمان71962622511023062

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية557.0079.57اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيمهدي ساجد هالل ازميط71972622511023072

كلية العلوم/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيمهند خالد نعمه جبر71982622511023073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط471.0067.29اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيارشد حامد خليفه حيال71992622511027002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط591.0084.43اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيحسن احمد سامي علي72002622511027007
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل610.0087.14اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيحيدر حسين كاظم محسن72012622511027014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيفاهم حاجم حياب عبد72022622511027023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476.0068.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيكرار ثامر علي حاشوش72032622511027025

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل523.0074.71اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيكرار حسيب صباح عيالن72042622511027026

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية580.0082.86اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيمرتضى علي لطيف عبد الحسين72052622511027031

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيمرتضى لفته هادي جبر72062622511027032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار518.0074.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيمصطفى حاتم عبد الحسين فزع72072622511027033

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيمهدي محسن عيدان جادر72082622511027038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية الحسين للبنينتطبيقيابراهيم حاتم جبر امانه72092622511028001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط532.0076.00اعدادية الحسين للبنينتطبيقيحسين حسان حمد جابر72102622511028005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الحسين للبنينتطبيقيحسين رسام نهر عزيز72112622511028006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0064.71اعدادية الحسين للبنينتطبيقيصالح مهدي ساجت هادي72122622511028010

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية الحسين للبنينتطبيقيمحمد كاظم اسويد عبيد72132622511028016

كلية العلوم/جامعة القادسية469.0067.00اعدادية دعبل الخزاعي للبنينتطبيقيحسن طالب عبد االمير كاظم72142622511032001

كلية العلوم/جامعة واسط521.0074.43اعدادية دعبل الخزاعي للبنينتطبيقيحسين عبد هللا خليفه زوير72152622511032004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43اعدادية دعبل الخزاعي للبنينتطبيقيحسين نبيل اللطيف فليح72162622511032005

كلية العلوم/جامعة واسط588.0084.00اعدادية دعبل الخزاعي للبنينتطبيقيسجاد حسين جليب حمود72172622511032007

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0069.43اعدادية دعبل الخزاعي للبنينتطبيقيعبد الرضا ورد تايه دلي72182622511032012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط490.0070.00اعدادية دعبل الخزاعي للبنينتطبيقيمرتضى ستار جابر عويد72192622511032016

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية الميمون للبنينتطبيقياحمد رياض عبد المنعم مجهول72202622511033001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط555.0079.29اعدادية الميمون للبنينتطبيقيحسن رحمن ناجي سعيد72212622511033003

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية628.0089.71اعدادية الميمون للبنينتطبيقيحسين احسان علي امين72222622511033006

كلية العلوم/جامعة واسط530.0075.71اعدادية الميمون للبنينتطبيقيصادق محمد صابط عازم72232622511033013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط493.0070.43اعدادية الميمون للبنينتطبيقيعباس باسم صالح برغوث72242622511033014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية الميمون للبنينتطبيقيعباس حسن هاشم عبادي72252622511033017

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية الميمون للبنينتطبيقيعبد الباري كريم رمح مخلف72262622511033018

كلية الزراعة/جامعة واسط422.0060.29اعدادية الميمون للبنينتطبيقيعبد هللا عالء حسن عبد الرحيم72272622511033020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0063.57اعدادية الميمون للبنينتطبيقيعلي كريم ديمي عبد هللا72282622511033024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط625.0089.29اعدادية الميمون للبنينتطبيقيكرار حيدر لفته عبد االمير72292622511033026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط486.0069.43اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمحمد عالء سعيد ياسين72302622511033029

كلية الزراعة/جامعة واسط430.0061.43اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمحمد قاسم جابر رحمه72312622511033030

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمرتضى علي حميد عبود72322622511033031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط472.0067.43اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمصطفى محسن صبري راضي72332622511033032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمنتظر جواد كاظم جاسم72342622511033033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0063.57اعدادية الميمون للبنينتطبيقييوسف باسل عبد الصاحب جواد72352622511033036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط469.0067.00اعدادية جصان للبنينتطبيقيإبراهيم عبد مجهول عناد72362622511036001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0077.86اعدادية جصان للبنينتطبيقياحمد سلمان صاحب ناصر72372622511036002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط454.0064.86اعدادية جصان للبنينتطبيقياحمد منعم محيسن جبر72382622511036003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية494.0070.57اعدادية جصان للبنينتطبيقيجاسم محمد كريم مسلم72392622511036004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى421.0060.14اعدادية جصان للبنينتطبيقيخالد عبيد فهد خريبط72402622511036009

188 من 181صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 واسط

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء695.0099.29اعدادية جصان للبنينتطبيقيزين العابدين جعفر كاظم فرمان72412622511036010

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية جصان للبنينتطبيقيعباس خضير عبد الرضا خليف72422622511036012

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء672.0096.00اعدادية جصان للبنينتطبيقيعلي خليل صادق محمد72432622511036014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية جصان للبنينتطبيقيعلي كريم حبيب تاغي72442622511036015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط562.0080.29اعدادية جصان للبنينتطبيقيعلي مزاحم علي يسر72452622511036016

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية جصان للبنينتطبيقيمؤمل عصام صادق محمد72462622511036019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية جصان للبنينتطبيقيمنتظر مهدي رزوقي وسمي72472622511036023

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية جصان للبنينتطبيقيمهند علي رؤوف عريبي72482622511036025

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية489.0069.86اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيابراهيم علي حسين شكر72492622511038001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية476.0068.00اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقياحمد محمد مناحي خلف72502622511038003

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقياحمد يحيى شاكر حمود72512622511038004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء436.0062.29اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيحسن علي منصور حسين72522622511038006

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيحسين انور عبد مخيلف72532622511038007

كلية العلوم/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيحسين علي حميد عباس72542622511038008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيحيدر نشأة صادق طالل72552622511038011

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيسجاد حسن عوفي كمر72562622511038014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية465.0066.43اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيعلي جعفر موسى عبود72572622511038018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيعلي عبد االمير زيدان جاسم72582622511038021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيعلي ناهض صالح حسن72592622511038025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0064.71اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيعلي واثق صادق كاظم72602622511038026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيكرار احمد شدهان عبد72612622511038028

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية542.0077.43اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيماهر لفته جاسم نعيمه72622622511038031

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط437.0062.43اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيمحمد هادي يونس عيال72632622511038034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيياسر عمار هالل راضي72642622511038039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط527.0075.29للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا تطبيقيمحمد خضير سعود بهلول72652622511043004

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيحاتم فارس صالح محمد72662622511054004

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء492.0070.29اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيحسين مصطفى شدهان حمادي72672622511054005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية514.0073.43اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيصالح مهدي عراك عناد72682622511054008

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيعلي حسين محمد فاضل72692622511054010

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار465.0066.43اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيمحمد صادق جواد جرو72702622511054018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيحسين زهير كاظم حميد72712622511055008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيحسين عباس عبد علي سالم72722622511055010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيسجاد علي كريمش عريب72732622511055018

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيسلوان علي سليم محمد72742622511055019

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيضرغام احسان عاشور رمح72752622511055020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعبد هللا حسين كريم شطب72762622511055023

كلية العلوم/جامعة واسط514.0073.43اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعلي الرضا صباح نوري هالل72772622511055026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0065.14اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعلي خليفه رضا علي72782622511055027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعيسى عمران كامل شرهان72792622511055035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية440.0062.86اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيكرار عبيد مطلك سلمان72802622511055038
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قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيمحمد كريم زين مهبش72812622511055044

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيمصطفى حامد جالي عاصي72822622511055047

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيمصطفى خالد كامل حسين72832622511055048

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيمصطفى عنوان عبيد رحيل72842622511055049

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيمقتدى حسون علي حسين72852622511055050

كلية العلوم/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقيهيثم عبد هللا كاظم عبد الحسين72862622511055052

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية ابن الهيثم للبنينتطبيقييوسف صفاء محسن كاظم72872622511055054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط478.0068.29ثانوية الدجيلة للبنينتطبيقيصالح مهدي صالح عبد هللا72882622511058002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0069.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينتطبيقيالحسين عالء فندي علي72892622513001002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط449.0064.14ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينتطبيقيجعفر جليل نعيم عبود72902622513001003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينتطبيقيحيدر كريم جبار ظاهر72912622513001005

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء665.0095.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين عبد هللا جار هللا72922622513001008

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت489.0069.86ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينتطبيقيكرار اعطيه كطاف ذرنوح72932622513001011

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت617.0088.14ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينتطبيقيوليد خالد زامل ناظم72942622513001014

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية533.0076.14اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقياحمد عالوي درويش حمد72952622513004003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيباقر حيدر جعفر جاسم72962622513004004

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيباقر محمد هشام عبد72972622513004005

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى611.0087.29اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيحيدر باسل عبد الرزاق عبد72982622513004009

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيرضا عماد صاحب عبد الكاظم72992622513004011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط675.0096.43اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيزيد محمد عبد الرزاق حسين73002622513004012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط640.0091.43اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيعباس جبار كاظم جالي73012622513004013

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط657.0093.86اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيعباس حكيم قطران عبد الحسين73022622513004014

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0095.86اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الكريم محيسن73032622513004016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية521.0074.43اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر حميد حسن73042622513004017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيعلي فاضل عباس عبد الكريم73052622513004018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط439.0062.71اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر حسام جليل عبد الخالق73062622513004021

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية622.0088.86اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس عيدان عبد هللا73072622513004023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط589.0084.14اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسن ضاحي غرير73082622513004024

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيمحمد هشام محمد راضي73092622513004025

كلية الزراعة/جامعة واسط426.0060.86اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيمرتضى حيدر هشام عبد73102622513004027

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيكرار مرتضى وزير خلف73112622513006012

كلية الزراعة/جامعة واسط441.0063.00ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الحسين عليوي73122622513012004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعلي صالح اسعيد جبر73132622513012007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعلي مؤيد حسين عكله73142622513012008

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عالء عباس مجيد73152622513012011

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت613.0087.57ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عبد هللا سركي عبود73162622513012013

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0074.71ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمهيمن صفاء كاظم عرب73172622513012014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط501.0071.57اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيمؤمل صالح مهدي نعمه73182622515003014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية497.0071.00اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقييحيى جابر محسن جار هللا73192622515003018

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقييحيى سلمان كليهم صكبان73202622515003019
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية الصويرة المسائية للبنينتطبيقيحسين نعيم كطوف شلب73212622515004002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية الصويرة المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين فليح حسن73222622515004005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية437.0062.43اعدادية الصويرة المسائية للبنينتطبيقيكرار ناصر حيال عبد الحسين73232622515004006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط449.0064.14اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيعباس خليل عبد زاير73242622515010012

كلية العلوم/جامعة واسط541.0077.29اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الباسط صالح وهيب73252622515010019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0063.43اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمحسن خضير ناصر محسن73262622515010026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم حاج محمد حمد هللا73272622515010027

كلية العلوم/جامعة واسط521.0074.43اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين خضير مجلي73282622515010030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمرتضى حسين جليد حسين73292622515010033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية زرباطيه المختلطةتطبيقيمرتضى جواد عبد الكريم حلبوتي73302622517018006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى552.0078.86اعدادية زرباطيه المختلطةتطبيقيمهدي عبد الحسين جابر جاسم73312622517018008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط490.0070.00الخارجيونتطبيقياحمد عمران كريم وادي73322622518001006

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت485.0069.29الخارجيونتطبيقيحسن يونس نكاد ياقوت73332622518001034

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط449.0064.14الخارجيونتطبيقيحسين علي جابر عاشور73342622518001039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية455.0065.00الخارجيونتطبيقيرائد ضياء محمد طاهر73352622518001054

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء458.0065.43الخارجيونتطبيقيعلي حمود جاسم عبيد73362622518001082

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط513.0073.29الخارجيونتطبيقيمنتظر حسن جياد محمود73372622518001145

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط610.0087.14ثانوية البتول للبناتتطبيقيزهراء مالك طغوان اضعيف73382622522005003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط627.0089.57ثانوية البتول للبناتتطبيقيزهراء محمد جاسم شناوه73392622522005004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط557.0079.57ثانوية البتول للبناتتطبيقيزهراء محمد علي حسين ازرك73402622522005005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط449.0064.14ثانوية البتول للبناتتطبيقيغدير ميثم عبد الرضا كريم73412622522005007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط612.0087.43ثانوية البتول للبناتتطبيقيفاطمه حسين عبد هللا داود73422622522005008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل436.0062.29ثانوية تبارك للبناتتطبيقيايه فرحان جدول كاظم73432622522007002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0063.57ثانوية تبارك للبناتتطبيقيزينب علي مجيد صناع73442622522007005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية تبارك للبناتتطبيقيغفران عباس حسن جليب73452622522007006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط499.0071.29ثانوية تبارك للبناتتطبيقيفاطمه اركان حسب هللا منصور73462622522007007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0065.71اعدادية الغدير للبناتتطبيقيبتول اسكندر عباس عبد الحسن73472622522016004

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية الغدير للبناتتطبيقيبتول باسم محمد مجبل73482622522016005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط487.0069.57اعدادية الغدير للبناتتطبيقيبنين نصير حسين فرحان73492622522016011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء427.0061.00اعدادية الغدير للبناتتطبيقيتبارك سعد عويد يبير73502622522016014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزهراء جواد امبيرم باني73512622522016020

كلية العلوم/جامعة واسط625.0089.29اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزهراء رحم فليح عبيد73522622522016021

كلية العلوم/جامعة واسط565.0080.71اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزهراء علي ابراهيم عبيد73532622522016025

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط593.0084.71اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزهراء كريم عبد دخيل73542622522016026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء502.0071.71اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزهراء هاني غالم مسلم73552622522016028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط490.0070.00اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزينب رائد منصور حسين73562622522016030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط470.0067.14اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزينب طعمه عامر حسين73572622522016031

كلية العلوم/جامعة واسط520.0074.29اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزينب عامر جبار حسين73582622522016032

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط577.0082.43اعدادية الغدير للبناتتطبيقيساره عالوي نعيمه جبر73592622522016035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط449.0064.14اعدادية الغدير للبناتتطبيقيضحى جعفر كاظم حسن73602622522016036
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قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط675.0096.43اعدادية الغدير للبناتتطبيقيعال علي زويد خليف73612622522016039

كلية العلوم/جامعة واسط540.0077.14اعدادية الغدير للبناتتطبيقيغدير صباح حسين عكله73622622522016040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0075.86اعدادية الغدير للبناتتطبيقيفاطمه حسن محيبس زعيل73632622522016041

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى551.0078.71اعدادية الغدير للبناتتطبيقيفاطمه عدنان خضير سلمان73642622522016043

كلية العلوم/جامعة واسط512.0073.14اعدادية الغدير للبناتتطبيقيكوثر مشتاق جبار عيسى73652622522016048

كلية العلوم/جامعة واسط543.0077.57اعدادية الغدير للبناتتطبيقينرجس عامر حسن عبد  علي73662622522016051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط513.0073.29اعدادية الغدير للبناتتطبيقينور الحسين حاتم امبيرم باني73672622522016052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط467.0066.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيبشرى عادل عبد الحسين جبار73682622522018002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط556.0079.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيرحمه عدنان حسون كاظم73692622522018005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط631.0090.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزهراء كريم ناصر فرج73702622522018009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط642.0091.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزينب حسين فرحان زيد73712622522018011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى519.0074.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزينب رحيم عباس جبار73722622522018012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط598.0085.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيمريم جاسم محمد محيسن73732622522018015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط512.0073.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقينور الهدى احمد كاظم عبد الرزاق73742622522018016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0065.57ثانوية فضة للبناتتطبيقيايه محمد عبد الواحد عبد عون73752622522024002

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية فضة للبناتتطبيقيبتول سالم طعمه مفتن73762622522024003

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0081.14ثانوية فضة للبناتتطبيقيبنين رزاق وادي ياسين73772622522024004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط510.0072.86ثانوية فضة للبناتتطبيقيتبارك لفته نجم حسين73782622522024007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط497.0071.00ثانوية فضة للبناتتطبيقيحوراء فالح عبد السيد حمود73792622522024008

كلية العلوم/جامعة واسط560.0080.00ثانوية فضة للبناتتطبيقيخديجه حسين شمخي راضي73802622522024009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط485.0069.29ثانوية فضة للبناتتطبيقيرقيه عالء عبود جابر73812622522024010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط472.0067.43ثانوية فضة للبناتتطبيقيزينب كريم حميد عبد الحسين73822622522024013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط487.0069.57ثانوية فضة للبناتتطبيقيزينب مطر حسين عاصي73832622522024014

كلية العلوم/جامعة واسط639.0091.29ثانوية فضة للبناتتطبيقيفاطمة يوسف ثجيل حيذوب73842622522024018

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط634.0090.57ثانوية فضة للبناتتطبيقيفاطمه باسم عبد جبر73852622522024019

كلية العلوم/جامعة واسط655.0093.57ثانوية فضة للبناتتطبيقيفاطمه عالء عبود جابر73862622522024022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0063.29ثانوية فضة للبناتتطبيقيمروه جبر محمد عريج73872622522024025

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية فضة للبناتتطبيقيمريم شلب مرعيد خضير73882622522024026

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط654.0093.43اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيابرار عجيل عنيد موسى73892622522026005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط628.0089.71اعدادية الزهراء للبناتتطبيقياستبرق خليل خضر محمد73902622522026008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0063.86اعدادية الزهراء للبناتتطبيقياالء حسن علي شعالن73912622522026010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط496.0070.86اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيبنين هيثم لطيف ناصر73922622522026015

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط626.0089.43اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيتبارك صادق هالل محمد73932622522026017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيتبارك عماد غني ابراهيم73942622522026019

كلية العلوم/جامعة واسط525.0075.00اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيتقوى صالح ثاني محمد73952622522026020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0063.86اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيحوراء محسن داود سلمان73962622522026025

كلية العلوم/جامعة واسط512.0073.14اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيرسل عباس شاكر سلمان73972622522026032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط476.0068.00اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيرقية محمد عرد عبد هللا73982622522026033

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيرقيه نصير رشيد عبد73992622522026034

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيرقيه صدام كاظم حسين74002622522026036
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قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط620.0088.57اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيريتاج ضياء دبعون شرهان74012622522026039

كلية العلوم/جامعة واسط524.0074.86اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء حازم غالي كاطع74022622522026041

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط559.0079.86اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء ستار نعيم طارش74032622522026046

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط634.0090.57اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء ضياء خرباط شذر74042622522026049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط439.0062.71اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء كاظم رشيد فريح74052622522026051

كلية القانون/جامعة واسط504.0072.00اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء كفاح مالك كاظم74062622522026052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484.0069.14اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء محسن عباس سويل74072622522026053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط485.0069.29اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب الحوراء امجد حسن ناصر74082622522026056

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط638.0091.14اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب حسين فرج خلف74092622522026058

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط574.0082.00اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب حيدر فاضل جبار74102622522026059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط528.0075.43اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب عماد حسن حنش74112622522026061

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل680.0097.14اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب قاسم غالي كاطع74122622522026062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط458.0065.43اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب كريم هاشم جاسم74132622522026063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط505.0072.14اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيشهد صفاء عبد الرضا حسين74142622522026066

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط549.0078.43اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيشهد ماجد مزعل الزم74152622522026067

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط577.0082.43اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيغدير احمد مهدي احمد74162622522026070

كلية العلوم/جامعة واسط576.0082.29اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه حسين غياض جبر74172622522026071

كلية العلوم/جامعة واسط540.0077.14اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه علي شنان عبد74182622522026073

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط608.0086.86اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفرح صباح كاظم حميد74192622522026075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط478.0068.29اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيقمر عبد الخضر طاهر ثامر74202622522026077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط482.0068.86اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيمريم سلمان ايدام كتوب74212622522026081

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط551.0078.71اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيمريم وسام هاشم عبد المطلب74222622522026083

كلية العلوم/جامعة واسط531.0075.86اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينبأ سالم كمال حسون74232622522026085

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط596.0085.14اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينور الزهراء فاضل عبد عليوي74242622522026087

كلية العلوم/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينور الهدى حيدر عبد المطلب عبد الخالق74252622522026088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط491.0070.14اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينور الهدى محمد عرد عبد هللا74262622522026090

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط569.0081.29اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينور مازن قاسم محمد74272622522026093

كلية العلوم/جامعة واسط517.0073.86اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيهبة هللا ضياء رخيت عبيره74282622522026097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0063.86اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيهبه حسن عبد مغامس74292622522026098

كلية العلوم/جامعة واسط514.0073.43اعدادية الزهراء للبناتتطبيقييقين محمد علي فرمان عبود74302622522026099

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية االحرار للبناتتطبيقيتبارك الرحمن محمد عبد هللا مهوس74312622522035002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر449.0064.14اعدادية االحرار للبناتتطبيقيرقيه ريسان نعمان عطيه74322622522035003

كلية العلوم/جامعة واسط532.0076.00اعدادية االحرار للبناتتطبيقيزينب عايد وادي عباس74332622522035004

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط601.0085.86اعدادية االحرار للبناتتطبيقيطيبه علي عويد معيوف74342622522035005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط613.0087.57اعدادية االحرار للبناتتطبيقيغدير علوان غشيم بوهي74352622522035007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط611.0087.29اعدادية االحرار للبناتتطبيقيفاطمه حازم محمد غشيم74362622522035009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط492.0070.29اعدادية االحرار للبناتتطبيقيفاطمه رياض حميد سعيد74372622522035010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط579.0082.71اعدادية االحرار للبناتتطبيقيفاطمه ياسر حرب خدام74382622522035011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط490.0070.00اعدادية االحرار للبناتتطبيقيكوثر علي مطشر ضمد74392622522035012

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيابابيل حسين علوان محمد74402622522040002
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية532.0076.00اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيحوراء جاسم احمد عبد الحسن74412622522040006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0073.14اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيرتاج سالم حسن سعيد74422622522040010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط476.0068.00اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيساره مهدي كزار ظاهر74432622522040019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط452.0064.57اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيمنار عبد الخالق عمران عبيد74442622522040021

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيمها حسين عبد طعمه74452622522040022

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقينور الهدى فاروق وزير خلف74462622522040023

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية483.0069.00اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيهدى مازن عباس طابو74472622522040024

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية665.0095.00ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيايات علي مهدي ظاهر74482622522044002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل582.0083.14ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيبتول عجيل خضير ماشان74492622522044003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط604.0086.29ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيرحمه عامر ياسر عبد الحسين74502622522044009

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط693.0099.00ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيساره طالب عبد زعالن74512622522044011

كلية العلوم/جامعة سومر505.0072.14ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيشيخه جواد كاظم مراد74522622522044014

كلية القانون/جامعة واسط512.0073.14ثانوية بلقيس للبناتتطبيقينور الهدى اركان جبار داخل74532622522044017

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط546.0078.00ثانوية بلقيس للبناتتطبيقينور الهدى محمد عكار زميط74542622522044019

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط549.0078.43ثانوية القسام االهلية للبناتتطبيقيفاطمه محمد غازي خلف74552622524006001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية489.0069.86ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيآية زهير عبد الصمد عبد الرسول74562622524013001

كلية الزراعة/جامعة واسط429.0061.29ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيحوراء علي مزهر فرحان74572622524013004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل431.0061.57ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيزينه عايد عبيد حزام74582622524013007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل454.0064.86الخارجياتتطبيقياطياف انمار جواد كاظم74592622528050001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط483.0069.00الخارجياتتطبيقيسجى صادق عطوان مهذول74602622528050017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0078.71الخارجياتتطبيقيمريم حازم محمد عباس74612622528050026

كلية العلوم/جامعة واسط525.0075.00الخارجياتتطبيقيمريم قاسم راشد رحم74622622528050027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى374.0053.43 تموز للبنين14اعدادية فنوناحمد سعد مجيد حسن74632622611006001

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط508.0072.57 تموز للبنين14اعدادية فنونالمهدي عبد الرضا عبد الكريم عبد الرضا74642622611006002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00 تموز للبنين14اعدادية فنونامير فرحان حسن محسن74652622611006003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0062.86 تموز للبنين14اعدادية فنونحسن عاصم محمد حمادي74662622611006004

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43 تموز للبنين14اعدادية فنونحسين رعد عبد الحسين علي74672622611006006

كلية اآلداب/جامعة واسط423.0060.43 تموز للبنين14اعدادية فنونعباس وليد حسين اميره74682622611006009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29 تموز للبنين14اعدادية فنونعلي صادق صاحب عيدان74692622611006011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43 تموز للبنين14اعدادية فنونكاظم جواد كاظم مهدي74702622611006014

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط442.0063.14 تموز للبنين14اعدادية فنونلؤي مشتاق جبار صالح74712622611006015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل435.0062.14 تموز للبنين14اعدادية فنونمحمد جالل غركان سعيد74722622611006017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية ميزان الحكمة للبنينفنونحسين احمد ساطع حسين74732622611054003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية ميزان الحكمة للبنينفنونطه عباس عبد هللا حسان74742622611054007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0061.86اعدادية ميزان الحكمة للبنينفنونعلي حسنين علي شالل74752622611054010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية ميزان الحكمة للبنينفنونهاني محسن عبد هللا عباس74762622611054013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية الكوثر للبناتفنونتبارك حسين علي جهاد74772622622013003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية الكوثر للبناتفنونتقى احمد بدر جوده74782622622013004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية الكوثر للبناتفنونجوان علي عبد الحسين عبيد74792622622013005

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل421.0060.14اعدادية الكوثر للبناتفنونزينب سليم سلمان مصلح74802622622013008

188 من 187صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 واسط

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية الكوثر للبناتفنونزينب نصر حميد راضي74812622622013009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعدادية الكوثر للبناتفنونزينب نوار غريب كاظم74822622622013010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الكوثر للبناتفنونمروه ياسين سلمان مصلح74832622622013012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية الكوثر للبناتفنونمريم صادق جعفر صادق74842622622013013

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل421.0060.14اعدادية الكوثر للبناتفنوننور الزهراء غالب عبد هللا سلمان74852622622013015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0055.57اعدادية الكوثر للبناتفنوننور فيصل غازي شمخي74862622622013016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية الشهيد الدكتور برهان نزر للبناتفنوناهداء فؤاد عبود محمد علي74872622622067001

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط471.0067.29ثانوية الشهيد الدكتور برهان نزر للبناتفنونايه نبراس فيصل عبد74882622622067002

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط511.0073.00ثانوية الشهيد الدكتور برهان نزر للبناتفنونبراء صباح جابر كاظم74892622622067003

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط515.0073.57ثانوية الشهيد الدكتور برهان نزر للبناتفنونبراء علي حيال عجه74902622622067004

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط452.0064.57ثانوية الشهيد الدكتور برهان نزر للبناتفنونتقى رسول عيدان فرج74912622622067007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية الشهيد الدكتور برهان نزر للبناتفنوندنيا ضياء الدين نعمه شناوه74922622622067009

كلية اآلداب/جامعة واسط462.0066.00ثانوية الشهيد الدكتور برهان نزر للبناتفنونرقيه جمعه صعصع مطروح74932622622067011

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط454.0064.86ثانوية الشهيد الدكتور برهان نزر للبناتفنونريام حميد مجيد عناد74942622622067012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية558.0079.71ثانوية الشهيد الدكتور برهان نزر للبناتفنونزهراء فالح عبد الحسن سادر74952622622067013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية الشهيد الدكتور برهان نزر للبناتفنونزينب ثامر ربح شدهان74962622622067015

كلية اآلداب/جامعة واسط438.0062.57ثانوية الشهيد الدكتور برهان نزر للبناتفنونسارة ضياء سعدي فليفل74972622622067016

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية الشهيد الدكتور برهان نزر للبناتفنونطفوف زهير لطيف حسن74982622622067018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71ثانوية الشهيد الدكتور برهان نزر للبناتفنونطيبه احمد عبد الهادي حمزه74992622622067019

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط479.0068.43ثانوية الشهيد الدكتور برهان نزر للبناتفنونغسق حسن علي عبد الحسن75002622622067020

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط578.0082.57ثانوية الشهيد الدكتور برهان نزر للبناتفنونفاطمه احمد عباس عبد75012622622067021

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط467.0066.71ثانوية الشهيد الدكتور برهان نزر للبناتفنونمريم ثائر مطشر كويعد75022622622067023

كلية اآلداب/جامعة واسط443.0063.29ثانوية الشهيد الدكتور برهان نزر للبناتفنونمريم حسين حكيم حسين75032622622067024
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