
قسم الحاسبة االلكترونية           2016/2015القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب/جامعة بغداد712.7ثانوية الذرى للمتميزينعلميليث محمد جاسم نعمه1271511029040

الطب/جامعة بغداد705.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمسلم اموري مسلم عقيل2271511005328

الطب/جامعة بغداد700.9ثانوية الذرى للمتميزينعلميحسنين عارف حسين علي3271511029013

طب الكندي/جامعة بغداد693.5ثانوية الذرى للمتميزينعلميمحمد باقر علي عبود محمد4271511029043

طب االسنان/جامعة بغداد699ثانوية الذرى للمتميزينعلميعلي محمد عباس علكه5271511029034

طب االسنان/جامعة بغداد694.2ثانوية الذرى للمتميزينعلميعلي محمد حسن عبود6271511029033

طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية كربالء للبناتعلميرقيه صباح محمد جواد حسن7271512056105

الصيدلة/جامعة بغداد682.5ثانوية الذرى للمتميزينعلميعلي رافل هاشم رضا8271511029032

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد636اعدادية الهندية للبنينعلميمصطفى غيث كاظم نصيف9271511010211

الهندسة/جامعة بغداد659اعدادية النجاح للبناتعلميزهراء احمد عبد االمير حسين10271512060111

الهندسة/جامعة بغداد658اعدادية كربالء للبنينعلمياثير عباس كاظم ابراهيم11271511001009

الهندسة/جامعة بغداد658ثانوية العباس للبنينعلميعلي حسين مجيد صالح12271511101023

الهندسة/جامعة بغداد658ثانوية المجد للبنينعلميقاسم محمد شهيد مكي13271511012012

الهندسة/جامعة بغداد656اعدادية كربالء للبنينعلميعباس خضير عباس طالب14271511001254

الهندسة/جامعة بغداد653اعدادية المهيمن للبنينعلميمنير سالم عليوي حسين15271511035083

الهندسة/جامعة بغداد652ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميآيات قيس فخري بلور16271512047003

الهندسة/جامعة بغداد651اعدادية الفواطم للبناتعلميزينه سعدون حسن علوان17271512058141

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658.5ثانوية الذرى للمتميزينعلميمهدي مجيد مهدي مجيد18271511029068

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد570اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميأحمد مهدي عناد حسون19271511027001

العلوم/جامعة بغداد607ثانوية المدائن للبناتعلميزهراء سعيد محمد سلمان20271512043018

العلوم/جامعة بغداد600ثانوية المدائن للبناتعلميسميه محمد فيروز عباس21271512043023

العلوم/جامعة بغداد584اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميمحمد حيدر حميد محمد باقر22271511004069

العلوم/جامعة بغداد582اعدادية الحسينية للبنينعلميعلي نجاح عبد الكاظم محسن23271511009169

العلوم السياسية/جامعة بغداد529اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيوسن شوكت محمد كريم24271522049049

العلوم السياسية/جامعة بغداد506اعدادية المكاسب للبنينادبيفهد نجم عبد هللا عبيس25271521003071

العلوم السياسية/جامعة بغداد498اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمد عامر حميد منصور26271521038111

التمريض/جامعة بغداد615اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميآيات حسين عواد محمد27271512087005

التمريض/جامعة بغداد614اعدادية كربالء للبناتعلميفرح عامر منذر عمران28271512056248

التمريض/جامعة بغداد613ثانوية القوارير للبناتعلميوجدان صالح مهدي داود29271512081035

اللغات/جامعة بغداد603اعدادية كربالء للبناتعلميميالد عبد الخالق ذيبان حسون30271512056276

اللغات/جامعة بغداد569اعدادية المباهلة للبنينعلميهيمن رياض هاشم عبد31271511021132

اللغات/جامعة بغداد576اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبياسيل عماد مهدي عبد االمير32271522049004

اللغات/جامعة بغداد528ثانوية ام الخير للبناتادبياسالم حازم حسين شكر33271522075003

اللغات/جامعة بغداد495ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيحسين هادي ادريس علوان34271521103006
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اللغات/جامعة بغداد494ثانوية البيان للبنينادبيحسن محمد فاضل ثامر عواد35271521032010

اللغات/جامعة بغداد492اعدادية اإلقتدار للبنينادبيمحمد جواد احمد هاشم36271521019033

اللغات/جامعة بغداد480اعدادية اليرموك للبناتادبيفرح عبد الخالق ذيبان حسون37271522059031

اللغات/جامعة بغداد478ثانوية الحضر للبناتادبيمريم كاظم فهد حمد38271522051036

اللغات/جامعة بغداد477ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيبراء علي عبد طعان39271521103001

اللغات/جامعة بغداد477اعدادية اإلقتدار للبنينادبيحيدر رياض عباس ناصر40271521019017

اللغات/جامعة بغداد475اعدادية الياقوت للبنينادبيقاسم عيدان هاشم خلف41271521038093

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية المهيمن للبنينادبيمحمد الجواد ابراهيم حسين عواد42271521035017

اللغات/جامعة بغداد469اعدادية الثبات للبنينادبيعقيل كاظم عباس عاصي43271521024067

اللغات/جامعة بغداد467اعدادية الغد األفضل للبنينادبيحسين ضياء صادق عطيه44271521030014

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية الحضر للبناتادبيسهاد كريم فهد حمد45271522051029

االعالم/جامعة بغداد576اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء كامل عبد الحميد مكي46271512056141

االعالم/جامعة بغداد556اعدادية المهيمن للبنينعلميمحمد عادل عليوي حسين47271511035074

االعالم/جامعة بغداد553اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلميعلي الدين ماجد محسن رشم48271511150051

االعالم/جامعة بغداد553اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيوسام صالح ناصر حسين49271521031133

االعالم/جامعة بغداد518ثانوية الوثبة للبنينادبيجواد عادل كاظم جاسم50271521017008

االعالم/جامعة بغداد505اعدادية المهيمن للبنينادبيهمام عبد الكاظم مهدي جسمان51271521035027

االعالم/جامعة بغداد502اعدادية الياقوت للبنينادبياحمد رياض حاتم نجرس52271521038010

االعالم/جامعة بغداد501اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيرسول احمد مطلك عواد53271521150049

االعالم/جامعة بغداد494اعدادية الياقوت للبنينادبيمرتضى علي كاظم عزال54271521038118

االعالم/جامعة بغداد493اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعبد هللا غانم كاظم حصو55271521031064

االعالم/جامعة بغداد493ثانوية الرفاه للبناتادبيزهراء رحيم دوهان نذير56271522080010

االعالم/جامعة بغداد489اعدادية الفتح للبنينادبيعباس علي حسين محمد57271521011028

العلوم االسالمية/جامعة بغداد517اعدادية كربالء للبناتعلميشهد أنور محمد علي عبد الغني58271512056194

العلوم االسالمية/جامعة بغداد493اعدادية الفتح للبنينعلميامير تحسين راضي احمد59271511011008

العلوم االسالمية/جامعة بغداد488ثانوية الرقيم للبناتعلميتغريد زهير ساهي ساجت60271512054014

العلوم االسالمية/جامعة بغداد487اعدادية كربالء للبنينعلميحسام مشتاق طالب خليف61271511001108

العلوم االسالمية/جامعة بغداد486ثانوية الرفل للبناتعلميوالء مجيد رحيم علوان62271512085008

العلوم االسالمية/جامعة بغداد456اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي باجي عبد رداد63271521030035

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447ثانوية حمورابي للبنينادبيعالء محسن فليح حسن64271521025012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447اعدادية الرافدين للبنينادبيياسر محمد عبد موسى65271521007068

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيلمياء محمود مهدي حسين66271522053039

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية المهيمن للبنينادبيضياء مسلم باجي حسن67271521035008

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية الرياحي للبنينادبيكاظم جواد كاظم ناصر68271521013096
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعلي ظاهر محسن كشيش69271521004055

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443اعدادية العقيلة للبناتادبيمروه عبد الحسين مهتلف عبود70271522045038

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443اعدادية عكاظ للبناتادبيصابرين محمد جابر حسين71271522088083

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية عكاظ للبناتادبياسيل هاشم حمادي غثوان72271522088012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441ثانوية الرقيم للبناتادبيبنين قحطان عزيز جبر73271522054014

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين فاضل شهيد غريب74271521031037

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية الثبات للبنينادبيعلي سجاد سالم حسين75271521024079

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيايالف جاسم محمد عباس76271522087009

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيكافي سالم ذرب جراد77271522048026

الفنون الجميلة/جامعة بغداد545اعدادية كربالء للبنينعلميحسين عقيل احمد جواد78271511001147

الفنون الجميلة/جامعة بغداد504اعدادية كربالء للبنينعلميعلي عباس احمد محمد79271511001310

الفنون الجميلة/جامعة بغداد495اعدادية االفاق المسائية للبنينعلميمصطفى وهاب عزيز هادي80271511154097

الفنون الجميلة/جامعة بغداد482اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميعلي عماد رهيف محسن81271511004052

الفنون الجميلة/جامعة بغداد474اعدادية النابغة الذبياني للبنينعلمياحمد سالم عبد النبي كاظم82271511006002

الفنون الجميلة/جامعة بغداد472اعدادية النابغة الذبياني للبنينعلميعلي عزيز منشود اسماعيل83271511006033

الفنون الجميلة/جامعة بغداد491اعدادية اإلقتدار للبنينادبيمصطفى طالب عبد الرضا طالب84271521019043

الفنون الجميلة/جامعة بغداد456اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيمريم العذراء شهاب احمد سلمان85271522049037

الفنون الجميلة/جامعة بغداد453اعدادية الغد األفضل للبنينادبيرسول سالم ميرزه عبد الرحمن86271521030021

الفنون الجميلة/جامعة بغداد441اعدادية المكاسب للبنينادبيامير علي عباس هادي87271521003014

الفنون الجميلة/جامعة بغداد440اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيعلي صاحب احمد ناصر88271521006048

الفنون الجميلة/جامعة بغداد440اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيياسر حسان محمد غيدان89271521150148

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيعالء احمد عبد االمير ابراهيم90271521006042

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسن عالء عبد الكريم ادريس91271521031026

الفنون الجميلة/جامعة بغداد438اعدادية االمامة للبناتادبيرقيه هاشم محمد جاسم92271522062030

الطب/الجامعة المستنصرية692اعدادية غزة للبناتعلمياروى جاسم محمد شطب93271512057004

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682.5ثانوية الذرى للمتميزينعلميحسين محمد علي محمد صالح شاكر94271511029019

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية الفرات للبنينعلميمحمد قاسم مسير بعون95271511014142

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمرتضى ماجد ياسين عيسى96271511005322

الهندسة/الجامعة المستنصرية663اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعلي مصطفى عباس حميدي97271511002249

الهندسة/الجامعة المستنصرية656اعدادية الفواطم للبناتعلميفاطمه مهدي عبد صالح98271512058214

الهندسة/الجامعة المستنصرية655اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميسالم حسين مدلول جياد99271511002165

الهندسة/الجامعة المستنصرية650اعدادية الثقافة للبناتعلميمها كاظم عناد حسون100271512055229

الهندسة/الجامعة المستنصرية647اعدادية الفتح للبنينعلميسجاد حسن كري عبد101271511011038

الهندسة/الجامعة المستنصرية647اعدادية المدى للبنينعلمياكرم جالل فليح حسن102271511026006
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الهندسة/الجامعة المستنصرية647اعدادية كربالء للبنينعلميكرار علي عبد زيد حسين103271511001365

الهندسة/الجامعة المستنصرية645اعدادية كربالء للبنينعلميمحمد نعمه عباده ابراهيم104271511001435

الهندسة/الجامعة المستنصرية643ثانوية البساط االخضر للبنينعلميعلي حامد خضير عباس105271511034048

الهندسة/الجامعة المستنصرية643اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحيدر مهدي متعب طخاخ106271511002139

الهندسة/الجامعة المستنصرية642اعدادية الفاروق للبناتعلميهدى محمد عبد الساده عبيد107271512069147

الهندسة/الجامعة المستنصرية641ثانوية براعم كربالء االهلية للبنينعلميمحمد سرحان مرجان عيسى108271511042005

الهندسة/الجامعة المستنصرية640ثانوية البساط االخضر للبنينعلميمحمد فرحان ذياب سمير109271511034074

الهندسة/الجامعة المستنصرية639اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمصطفى بدري عباس محمد110271511005335

الهندسة/الجامعة المستنصرية638ثانوية البساط االخضر للبنينعلميحسين علي حمد عبود111271511034020

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد جواد حيدر محمد جواد حسن112271511005267

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية الفواطم للبناتعلميغفران حامد شاكر حمد113271512058196

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية كربالء للبناتعلميسميه قاسم عباس عبد النبي114271512056189

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية كربالء للبنينعلميامير خليل ابراهيم بني ويس115271511001059

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية كربالء للبناتعلميزينب علي جوده عبد الرضا116271512056157

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية النجاح للبناتعلميزهراء علي رضا عبد117271512060132

الهندسة/الجامعة المستنصرية634ثانوية الذرى للمتميزينعلميمحمد رسول عباس محمد علي118271511029045

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميبارق عقيل عباس كاظم119271511002063

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية النجاح للبناتعلميفاطمه جاسم محمد سلمان120271512060208

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية الفاروق للبناتعلميعبير عبد الحكيم حسن علوان121271512069094

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميامير حافظ موسى علي122271511005033

الهندسة/الجامعة المستنصرية633ثانوية القوارير للبناتعلميتماره فليح حسن ابراهيم123271512081005

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميعباس جلغان محمود علي124271511015071

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية غزة للبناتعلميزينه احمد عبد حسين125271512057114

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمنتظر صباح عبد الحسين جاسم126271511005364

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمرتضى باسط دويح عبد الصاحب127271511002336

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية554اعدادية الفتح للبنينعلميمحمد هيل عبد عون عبد128271511011082

العلوم/الجامعة المستنصرية586ثانوية بطل خيبر للبنينعلميمنتظر حسين جلوب كاظم129271511018013

العلوم/الجامعة المستنصرية573ثانوية البيان للبنينعلميعلي حازم يوسف عباس130271511032039

العلوم/الجامعة المستنصرية566.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعلي رفعت نجم عبد هللا131271511005197

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية الغد األفضل للبنينادبيباقر فاضل عباس عبد الرضا132271521030011

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية490اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمصطفى كاظم ياسر كزار133271521030073

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية484اعدادية المكاسب للبنينادبيمصطفى مهند علي احمد134271521003104

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية508اعدادية كربالء للبنينعلمييحيى نعمه ضافي غانم135271511001524

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية504اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميفؤاد اياد محسن شنين136271511002262
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السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية496اعدادية الفتح للبنينعلميمحمد حسين كاظم عبد االمير137271511011079

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية495اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميحسين طالب ناصر حسين138271511004015

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية494اعدادية االفاق المسائية للبنينعلميامير حيدر قحطان محمد139271511154015

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية489ثانوية البيان للبنينعلميعلي قاسم حسين حلواص140271511032042

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية485اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمصطفى علي نعمه علوان141271511005348

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية483اعدادية عكاظ للبناتعلميحنين جابر حسين محمد142271512088040

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية481اعدادية كربالء للبنينعلميحيدر عبد االمير محسن حسين143271511001180

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيكرم علي طعمه طارش144271521015044

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيرعد هاشم ياسين عبد الكريم145271521152038

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445اعدادية الرياحي للبنينادبيحسين عبد الكريم حميد مكطوف146271521013027

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443اعدادية الثبات للبنينادبيمرتضى مهدي حسون ناصر147271521024114

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442اعدادية الياقوت للبنينادبيعالء حسوني دلف حمزه148271521038068

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442اعدادية المباهلة للبنينادبيضرغام محمد كاظم محمد149271521021035

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441اعدادية الرجيبة للبنينادبيمنتظر حسن هادي شنون150271521020063

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيايه انور مهدي مخيف151271522070004

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية440اعدادية عكاظ للبناتادبيبنين حبيب علي ذيبان152271522088028

الطب/جامعة البصرة685اعدادية الفرات للبنينعلميبرير حسن رحيم حسين153271511014030

الهندسة/جامعة البصرة670اعدادية ام عمارة للبناتعلميفاطمه هاشم قاسم جاسم154271512071047

الهندسة/جامعة البصرة668اعدادية الفواطم للبناتعلميحنين عهد غانم عبد الواحد155271512058059

الهندسة/جامعة البصرة653.9ثانوية الذرى للمتميزينعلميمعمر صاحب مهدي كاظم156271511029066

الهندسة/جامعة البصرة653اعدادية كربالء للبنينعلميامير فاضل حسين دويج157271511001062

الهندسة/جامعة البصرة652اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحسين عبد علي عبود عبد الرضا158271511002106

الهندسة/جامعة البصرة652اعدادية اليرموك للبناتعلميحوراء علي خضير عاشور159271512059031

الهندسة/جامعة البصرة651.1ثانوية الذرى للمتميزينعلميغيث ناصر حسين عبد علي160271511029038

الهندسة/جامعة البصرة650اعدادية كربالء للبناتعلميزينب كاظم حسن جاسم161271512056161

الهندسة/جامعة البصرة649اعدادية كربالء للبنينعلميمصطفى عباس عبود نعمه162271511001464

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة612اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميبارق ساجد زغير سلمان163271511002062

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة545اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميحيدر سوادي راضي عبادي164271511004022

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة542اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميطارق ناظم شعالن عزيز165271511005152

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة584اعدادية الغد األفضل للبنينعلميحسين علي حسين مكي166271511030021

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة582ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميحنين عبد االمير عباس كريم167271512070009

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة569اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسين صباح نوري شطب168271511005084

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة564اعدادية كربالء للبنينعلميحسن نبيل ابراهيم جاسم169271511001122

التمريض/جامعة البصرة652اعدادية كربالء للبنينعلميمحمد قاسم حسن محسن170271511001423
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التمريض/جامعة البصرة612اعدادية البسملة للبناتعلميزينب حسن حاتم عبيد171271512068056

التمريض/جامعة البصرة595ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميانتصار عبد الكاظم عفلوك ويوي172271512070004

التمريض/جامعة البصرة591اعدادية غزة للبناتعلميهديل حقي اسماعيل غني173271512057208

التمريض/جامعة البصرة589ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميهدير صبيح هاشم طالب174271512047133

الطب/جامعة الموصل683اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميعلي سعدي سعيد حسين175271511004047

الطب/جامعة الموصل678اعدادية غزة للبناتعلميخديجه صالح يحيى ياسين176271512057058

الطب/جامعة الموصل677ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميايمان جواد يوسف نوح177271512047011

طب االسنان/جامعة الموصل668اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميهبة عباس هاشم حسن178271512048040

طب االسنان/جامعة الموصل667.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميسيف حيدر هاشم محمد علي179271511005139

الصيدلة/جامعة الموصل666اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميهاشم فاضل جواد كاظم180271511005376

الهندسة/جامعة الموصل614اعدادية اإلقتدار للبنينعلميمحمد احمد حسين موسى181271511019093

الهندسة/جامعة الموصل601اعدادية كربالء للبنينعلميمحمد فاضل عبد خنجر182271511001419

الهندسة/جامعة الموصل600اعدادية المكاسب للبنينعلميحسين حيدر رحيم حسين183271511003011

الهندسة/جامعة الموصل599اعدادية كربالء للبنينعلميعلي حيدر كاظم عبد184271511001298

الهندسة/جامعة الموصل596اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميمحمد حبيب محسون حربي185271511027110

الهندسة/جامعة الموصل596اعدادية الحسينية للبنينعلميسجاد هادي درويش علي186271511009097

الهندسة/جامعة الموصل595ثانوية المجد للبنينعلميمثنى جبار عليوي عباس187271511012015

الهندسة/جامعة الموصل595اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميحسن حيدر نافل عريبي188271511004009

الهندسة/جامعة الموصل594اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميزيد موسى عبد الحسين حميد189271511015058

الهندسة/جامعة الموصل591اعدادية الهندية للبنينعلميزيد عبد االمير جبار جاسم190271511010094

الهندسة/جامعة الموصل589اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميمحمد جواد كاظم فريم191271511008122

الهندسة/جامعة الموصل588اعدادية الفرات للبنينعلميسالم خضير عزيز غانم192271511014076

الهندسة/جامعة الموصل586اعدادية االفاق المسائية للبنينعلميوعد كريم جوده صبط193271511154105

العلوم/جامعة الموصل543اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسن محسن علي راضي194271511005064

العلوم/جامعة الموصل542اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميغيث ناجح خضير كاظم195271511005237

العلوم/جامعة الموصل542اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسن فالح مهدي علي196271511005062

العلوم/جامعة الموصل541اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمصطفى محمد عبود مجباس197271511002368

العلوم/جامعة الموصل538اعدادية اإلقتدار للبنينعلميمحمد نعمه حسين حسون198271511019111

العلوم/جامعة الموصل538اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميضياء عدنان صاحب عبد الزهره199271511027068

العلوم/جامعة الموصل537اعدادية الهندية للبنينعلمياحمد جهاد كاظم شعالن200271511010005

العلوم/جامعة الموصل536اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميآالء خليل طربوش حسن201271512063003

العلوم/جامعة الموصل534اعدادية الفاروق للبناتعلميسجى عبد االمير رويح نوري202271512069079

العلوم/جامعة الموصل533ثانوية النبأ العظيم للبناتعلمياالء محمد مسرهد جياد203271512047009

العلوم/جامعة الموصل530اعدادية بغداد للبناتعلميساره خالد عبد الحسين علي204271512079049
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العلوم/جامعة الموصل530اعدادية اإلقتدار للبنينعلميامير داخل فرحان عداي205271511019010

العلوم/جامعة الموصل528اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعباس خالد حسين عاجل206271511002189

العلوم/جامعة الموصل528اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميمحمد زينل حسين علي207271511008127

العلوم/جامعة الموصل526اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميقاسم عبد هللا كحيط عبد هللا208271511005241

العلوم/جامعة الموصل524اعدادية غزة للبناتعلميهبه جعفر وزير محمد209271512057198

العلوم/جامعة الموصل523اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميالبراءه عادل حمودي كاظم210271512049006

العلوم/جامعة الموصل508اعدادية البالغ للبنينعلميعلي عباس جمعه علي211271511036054

العلوم/جامعة الموصل490اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميأسعد عباس عبد حسن212271511005003

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل584اعدادية المهيمن للبنينعلميمحمد صباح رشيد علي213271511035073

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل584اعدادية المدى للبنينعلميحميد علي عبد مضحي214271511026012

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل581اعدادية الهندية للبنينعلمياحمد نعمه جواد كاظم215271511010022

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577اعدادية كربالء للبنينعلميمنتظر تحسين علي عبد االمير216271511001481

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل576ثانوية البساط االخضر للبنينعلميجعفر عيسى حسن نجم217271511034015

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575اعدادية كربالء للبنينعلميمحمد علي حسين حلو218271511001413

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل574اعدادية الهندية للبنينعلميياسر خضر كريم عبد الرضا219271511010230

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل571اعدادية الفتح للبنينعلميحسين خليل مهدي محمد220271511011022

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل570اعدادية الهندية للبنينعلميحسين سهل مجيد ناصر221271511010065

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل569اعدادية الحسينية للبنينعلمياشرف فخري عبيد شريف222271511009017

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل569اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميالمنتظر عالء سلمان مهدي223271511008016

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل566اعدادية الغد األفضل للبنينعلميعلي حسن علي عوده224271511030047

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل563اعدادية اإلقتدار للبنينعلميسجاد سرحان جاسب جبار225271511019046

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل558اعدادية الفتح للبنينعلميحسين عبد عون عباس عبد عون226271511011024

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل557اعدادية الرياحي للبنينعلمياحمد حبيب زاير حنون227271511013003

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل552اعدادية المهيمن للبنينعلميحسين عالء حسون مرزه228271511035021

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل551ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميمنار مؤنس عبد الحسين علي229271512047112

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545اعدادية الرياحي للبنينعلميامير قاسم عباس صفوك230271511013020

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل543اعدادية جابر االنصاري للبنينعلمياحمد ستار احمد منشود231271511002018

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505ثانوية النبأ العظيم للبناتعلمياالء حسن كطل عبد الحر232271512047008

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505ثانوية المجد للبنينعلميمصطفى حميد عبد هللا كاظم233271511012018

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505اعدادية الحسينية للبنينعلميحسن علي حسين عبيد234271511009041

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504اعدادية الفواطم للبناتعلميفاطمه جوده حميد وحيوح235271512058202

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل502اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميضياء محسن جاهل عاشور236271511002184

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء ناجي نوري مهاوي237271512056147

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل500اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميحوراء جالل ناصر عبد الرضا238271512052028
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التمريض/جامعة الموصل611ثانوية الوند للبناتعلميوردة عباس مصطفى علي239271512044026

التمريض/جامعة الموصل537اعدادية اليرموك للبناتعلميحنين هاني حامد محمود240271512059027

االثار/جامعة الموصل440اعدادية البالغ للبنينعلميحسن جعفر محمد علي ولى241271511036020

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل659اعدادية المكاسب للبنينعلميامير محمد جواد خنياب242271511003007

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل659اعدادية البالغ للبنينعلمياحمد حازم يونس علي243271511036006

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل657اعدادية اإلقتدار للبنينعلميصفاء مصطفى عباس ابراهيم244271511019049

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعبد هللا نجم عبد داود245271511005171

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653اعدادية الفرات للبنينعلميحسين علي حربي سلمان246271511014050

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649اعدادية الرجيبة للبنينعلميحازم حسين صيوان سباهي247271511020020

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل646اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميليث سعد جالل عبد الكاظم248271511002289

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل644اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميطارق خضر موسى عبود249271511002185

العلوم االسالمية/جامعة الموصل489اعدادية الروضتين للبناتعلمينور محمد جميل شاهين250271512064177

العلوم االسالمية/جامعة الموصل474اعدادية الفواطم للبناتعلميفاطمة محمد الياس عباس251271512058199

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية671.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميالق شاكر حبيب علي252271512077006

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669.8ثانوية الذرى للمتميزينعلميعباس مصطفى ناصر احمد253271511029029

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669اعدادية كربالء للبنينعلميمصطفى صباح مهدي حسين254271511001461

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية668اعدادية كربالء للبنينعلميابو الفضل ثامر موسى محي255271511001006

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672.5ثانوية الذرى للمتميزينعلميحسين حيدر عبد الصاحب مجيد256271511029015

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672.2ثانوية الذرى للمتميزينعلميكرار سلمان محمد عبد الحسين257271511029039

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحيدر حمادي محمد هاشم258271511005103

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية658اعدادية كربالء للبنينعلميحسين ليث احسان وهاب259271511001155

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية656اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمصطفى محمد عباس محمود260271511002366

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية656اعدادية كربالء للبنينعلميمحمد عثمان ظليم موسى261271511001407

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية656اعدادية العقيلة للبناتعلميشهد عدنان عبد الكاظم زباله262271512045098

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية اإلقتدار للبنينعلميعلي محمد جبار راضي263271511019074

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية كربالء للبنينعلميحسن نعمه عباس عوده264271511001123

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية النجاح للبناتعلميفاطمه حيدر محمد حسن رجب265271512060211

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعلي عبد السالم صادق احمد266271511005209

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652اعدادية الرافدين للبنينعلميكرار خليل جواد هاشم267271511007105

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمحمد جواد كاظم مرزه268271511002301

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية649اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسنين امال الدين مجيد حميد269271511005068

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية649اعدادية كربالء للبنينعلميحسنين حافظ خليف عزيز270271511001126

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648اعدادية كربالء للبنينعلميعلي نعمه عباس عوده271271511001342

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية660اعدادية الرياحي للبنينعلميمنتظر لؤي محمود عباس272271511013203
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هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية658اعدادية الرياحي للبنينعلميمحمد كاظم خلف فرج273271511013180

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية657اعدادية كربالء للبنينعلميحيدر سمير عبد الرزاق حسين274271511001178

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية652ثانوية الزهراء للبناتعلميمالك احسان محمود جبار275271512061042

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية649اعدادية اإلقتدار للبنينعلميعلي احسان محسن عبد الوهاب276271511019063

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية648اعدادية كربالء للبناتعلميكوثر ابراهيم احمد علي277271512056252

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية642اعدادية الفواطم للبناتعلميهديل حمزه رحيم عباس278271512058281

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية637اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمرتضى فاضل حسين جوده279271511005319

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636اعدادية الحسينية للبنينعلمياحمد حسين فاضل حسون280271511009005

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية635اعدادية النجاح للبناتعلميحوراء عصام علي هادي281271512060076

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية635اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميزيد حيدر جواد كاظم282271511002147

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية655اعدادية جابر االنصاري للبنينعلمياحمد هاشم جبر فنر283271511002039

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641ثانوية النبأ العظيم للبناتعلمينور وهاب رزاق محمد284271512047126

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية640اعدادية الهندية للبنينعلمييحيى علي محمد رحيم285271511010232

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية636.1ثانوية الذرى للمتميزينعلميمصطفى محمد حسن محمد286271511029065

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية635.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميازهر مظهر محمد جواد287271511005028

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية634اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميمحمد جمعه نور علي محمد288271511027108

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633اعدادية كربالء للبنينعلميمحمد اسعد شهد مرزوك289271511001383

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية631اعدادية الفرات للبنينعلميمحمد غانم حميد حطحوط290271511014138

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية631ثانوية البساط االخضر للبنينعلميعلي سامي عبد الكريم علي291271511034049

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629اعدادية كربالء للبنينعلمياحمد حامد اعوج كاظم292271511001011

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629اعدادية كربالء للبنينعلميياسر عبد الحسين نجم عبد293271511001519

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميحسين احمد تركي نصيف294271511008041

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية638اعدادية النجاح للبناتعلميزينب عالوي عبيد حسين295271512060152

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية623اعدادية بغداد للبناتعلميريام هادي الزم نجم296271512079030

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية618اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميابراهيم فائق محمد جواد علي297271511005008

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية616اعدادية كربالء للبناتعلميرونق حميد جزاع طالل298271512056114

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية656ثانوية المدائن للبناتعلميضحى نجم عبد الحسين كريم299271512043029

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية653اعدادية كربالء للبنينعلميحيدر جبار عبد زيد عيسى300271511001173

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية651اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمنتظر ليث عبد االمير عبد301271511005366

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية651اعدادية الفتح للبنينعلميعباس جليل عبد عون حسن302271511011050

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية647اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميكرار محسن هاني جبر303271511002285

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية646اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميهبه سالم عبد عون داود304271512052095

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية630اعدادية النجاح للبناتعلميامنه فؤاد راضي حسين305271512060034

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية628اعدادية الهندية للبنينعلميعلي محمد جاسم محسن306271511010152
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هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية656اعدادية الفواطم للبناتعلميفاطمه حسون جاسم محمد307271512058204

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية643اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميبنان عمار عبد الباقي عبد الهادي308271512087020

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية641اعدادية النجاح للبناتعلميزهراء علي ديري حمد309271512060131

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية640اعدادية الفواطم للبناتعلمياحالم فاضل كاظم ناهي310271512058008

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية638.8اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسن عمار كاني ياسين311271511005061

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية638اعدادية اإلقتدار للبنينعلميمحمد صالح الدين مجيد مرزه312271511019101

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية628ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميطيب مهند فاضل جواد313271512047083

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية626اعدادية الرافدين للبنينعلمياحمد راضي حسين عباس314271511007003

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسين حيدر حسن محمد315271511005077

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622اعدادية الفرات للبنينعلميمصطفى علي ضمد مشير316271511014153

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميرند رحمان كاظم حاتم317271512047040

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية621.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميايمن محمد جبر كنيو318271511005045

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية620اعدادية الحسينية للبنينعلميمصطفى كريم كاظم حرامي319271511009228

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينعلميحسين علي جعفر فياض320271511033025

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية618اعدادية الفرات للبنينعلميكرار حيدر ميري هادي321271511014122

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد رسول محمد جاسم322271511005281

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمسلم مهدي علي حسن323271511005330

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميضحى ظاهر محسن محمد324271512047081

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616اعدادية كربالء للبنينعلميحسين حسن عوده عبيد325271511001138

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية615اعدادية كربالء للبنينعلميحسنين علي حسين علي326271511001128

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية614اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمحمد ستار عبد الحسين حميد327271511002309

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية601اعدادية النهوض المسائية للبناتعلميريام حسين عبود هاشم328271512160031

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية596اعدادية كربالء للبناتعلميهيا وسام عبد الرضا ابراهيم329271512056328

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية594ثانوية البيان للبنينعلميعلي عبد الحسين عوض تير330271511032040

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية591اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميمحمد محسن عليوي عبد هللا331271511008145

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية591اعدادية كربالء للبناتعلميفاطمه حيدر محمد جواد سعيد332271512056235

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية588اعدادية الحسينية للبنينعلميعلي حسين سهيل عبد هللا333271511009150

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية586اعدادية الحسينية للبنينعلميياسر عبد الحمزه علي عباس334271511009247

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية586اعدادية كربالء للبنينعلميعباس علي كاطع حاجم335271511001257

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية585اعدادية الفتح للبنينعلميشهاب احمد حسين عبيد336271511011046

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية585اعدادية الرافدين للبنينعلميعلي مالك حسن عبود337271511007091

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية585اعدادية الفرات للبنينعلميغيث رعد خضير عباس338271511014117

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية585اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميزيد عارف عبد العباس صاحب339271511015057

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية583اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميبهاء سليم عطيه جوهر340271511027022
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية581اعدادية الفرات للبنينعلمياحمد مجبل محمد راضي341271511014017

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية580ثانوية الذرى للمتميزينعلميحسين قحطان عباس بريس342271511029018

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية579ثانوية سيف الحق للبناتعلميروى سعد عبد الزهره عبد الحسين343271512076020

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية578اعدادية الحسينية للبنينعلميضرغام نزار كاظم عبد344271511009107

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577اعدادية كربالء للبنينعلميحسين محمد كاظم عبد عون345271511001159

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577اعدادية اإلقتدار للبنينعلميحسن مهدي هادي عبد الحميد346271511019023

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية576اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمحمد عباس عبد الرسول عبد اليمه347271511002316

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية665ثانوية الخيرات للبنينعلميكرار شاكر عزيز فرمان348271511023027

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية644اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعلي عامر شنشول عبد الهادي349271511005202

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية643اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعلي فضل هللا حسين ابراهيم350271511002238

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية643اعدادية الهندية للبنينعلميعبد هللا احمد حامد محمد رضا351271511010122

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية642ثانوية الزهراء للبناتعلميتقى أحمد عباس كاظم352271512061009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية642اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميفرقان مكي جابر جاسم353271512087082

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية624ثانوية الصالحات االهلية للبناتعلميفرح فاضل جاسم حميد354271512086002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية575اعدادية جابر االنصاري للبنينعلمياحمد رشيد رسول فرحان355271511002016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية575اعدادية المهيمن للبنينعلميحسين علي دلف عبود356271511035022

الطب/جامعة الكوفة695.3ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميزهراء نوفل عبد علي محسن357271512077028

الطب/جامعة الكوفة693اعدادية عكاظ للبناتعلميفاطمه كريم محسن عبد358271512088120

الطب/جامعة الكوفة691اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميامير غانم كريم راضي359271511002054

طب االسنان/جامعة الكوفة683اعدادية الفواطم للبناتعلميزهراء قاسم محمد رضا عجس360271512058112

طب االسنان/جامعة الكوفة680اعدادية النجاح للبناتعلميندى محمد عبد شهيب361271512060272

الهندسة/جامعة الكوفة654اعدادية غزة للبناتعلميسبأ حسين احمد خضير362271512057123

الهندسة/جامعة الكوفة652اعدادية كربالء للبناتعلميفاطمه خالد عبد االمير علوص363271512056236

الهندسة/جامعة الكوفة649اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميساره علي حسين عبد االمير364271512049038

الهندسة/جامعة الكوفة649ثانوية السدرة للبناتعلميغدير فائز علي حسون365271512046071

الهندسة/جامعة الكوفة648اعدادية كربالء للبنينعلميحيدر حسن حميد عبيس366271511001175

الهندسة/جامعة الكوفة648اعدادية كربالء للبناتعلميرسل عبد الكريم جواد محمد367271512056096

الهندسة/جامعة الكوفة647اعدادية كربالء للبناتعلمينوره كاظم عبد هللا ضمد368271512056313

الهندسة/جامعة الكوفة647ثانوية السدرة للبناتعلميمهى فالح نجم عبد369271512046094

الهندسة/جامعة الكوفة646.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمجتبى فراس كريم عبود370271511005254

الهندسة/جامعة الكوفة646اعدادية كربالء للبناتعلميحنين ناصر سرحان عزوز371271512056073

الهندسة/جامعة الكوفة646اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء مؤيد محمد علي عبد الحسين372271512056142

الهندسة/جامعة الكوفة644ثانوية البساط االخضر للبنينعلميزيد حاتم كريم سعيد373271511034027

الهندسة/جامعة الكوفة644اعدادية عكاظ للبناتعلميوالء نعمه رشيد عبد عون374271512088160
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الهندسة/جامعة الكوفة643اعدادية غزة للبناتعلمياالء كريم هاشم صالح375271512057017

الهندسة/جامعة الكوفة642اعدادية عكاظ للبناتعلميبنين زهير كاظم محمد376271512088032

الهندسة/جامعة الكوفة641اعدادية ام عمارة للبناتعلميسندس مسلم حسين محمد377271512071036

الهندسة/جامعة الكوفة641ثانوية النبأ العظيم للبناتعلمينبأ عامر محمد كاظم378271512047115

الهندسة/جامعة الكوفة640اعدادية غزة للبناتعلميزهراء اياد مهدي عاشور379271512057080

الهندسة/جامعة الكوفة636اعدادية النجاح للبناتعلميلبنى حيدر عيسى زيدان380271512060236

العلوم/جامعة الكوفة635اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميساره عباس جعفر كاظم381271512049037

العلوم/جامعة الكوفة619اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعلي محمد جواد حسن382271511005227

العلوم/جامعة الكوفة607اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسن جميل حسن محمد علي383271511005054

العلوم/جامعة الكوفة602ثانوية الزهراء للبناتعلميزهراء قيس جاسم محمد علي384271512061020

العلوم/جامعة الكوفة596اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعلي حسين عبد الرضا عبد الزهره385271511002211

العلوم/جامعة الكوفة594اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميحسين كامل كريم خدام386271511027039

العلوم/جامعة الكوفة593اعدادية النجاح للبناتعلمينور محمد رضا متعب387271512060293

العلوم/جامعة الكوفة593اعدادية المهيمن للبنينعلمياحمد علي حمد مطلك388271511035006

العلوم/جامعة الكوفة592اعدادية الثقافة للبناتعلميهيا عبد الناصر علي محمد389271512055265

العلوم/جامعة الكوفة591ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميدانيه علي عبد هللا عبد الرضا390271512077020

العلوم/جامعة الكوفة589اعدادية الغد األفضل للبنينعلميكرار بزيع معيوف مطشر391271511030062

العلوم/جامعة الكوفة589اعدادية الروضتين للبناتعلميزهراء عيدان عبيد كاظم392271512064085

العلوم/جامعة الكوفة583اعدادية الروضتين للبناتعلميزينب حسين منعم علي393271512064100

العلوم/جامعة الكوفة583ثانوية الرقيم للبناتعلميبراء شاكر جواد كاظم394271512054011

العلوم/جامعة الكوفة583ثانوية البساط االخضر للبنينعلمياوس سعد كاظم عبد اليمه395271511034011

العلوم/جامعة الكوفة582اعدادية الفاروق للبناتعلميشهد خلف موسى سلطان396271512069090

العلوم/جامعة الكوفة581اعدادية البالغ للبنينعلميحسين عبد الستار محسن عبد الحسن397271511036024

العلوم/جامعة الكوفة575اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلمياحمد علي جميل حبيب398271511015011

العلوم/جامعة الكوفة574اعدادية الروضتين للبناتعلمياسراء منغر عبد االمير جويد399271512064018

العلوم/جامعة الكوفة573اعدادية الفواطم للبناتعلميزهراء هاني محسن يحيى400271512058117

العلوم/جامعة الكوفة571ثانوية السلوى للبناتعلميهبه عالء مربي عبد401271512084040

العلوم/جامعة الكوفة570اعدادية النجاح للبناتعلميابتهال طالب نجم سلطان402271512060011

العلوم/جامعة الكوفة568اعدادية كربالء للبناتعلميفاطمه شاكر ابراهيم عبود403271512056240

العلوم/جامعة الكوفة565اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميعلياء رزاق سلمان عناد404271512052067

العلوم/جامعة الكوفة562اعدادية كربالء للبناتعلميُسرى صاحب فاضل عباس405271512056187

العلوم/جامعة الكوفة558اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميفاطمه كاظم جري حسين406271512052072

العلوم/جامعة الكوفة557اعدادية كربالء للبنينعلميعلي حامد حنون محمد407271511001288

العلوم/جامعة الكوفة556.6ثانوية الذرى للمتميزينعلميمصطفى احمد جاسم محمد408271511029056
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العلوم/جامعة الكوفة555اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميكرار حسن حميد طراد409271511015106

العلوم/جامعة الكوفة549اعدادية كربالء للبنينعلميعبد السالم حسن حمزه عباس410271511001261

العلوم/جامعة الكوفة549اعدادية الثبات للبنينعلميطاهر اسماعيل نومان جاسم411271511024073

القانون/جامعة الكوفة503اعدادية الفواطم للبناتادبيغدير عبد الرزاق طعمه حسن412271522058075

القانون/جامعة الكوفة503ثانوية شجرة طوبى للبناتادبيزهراء كريم مهدي كاظم413271522050012

القانون/جامعة الكوفة502اعدادية المؤاخاة للبنينادبيامير عباس محسن عبود414271521037005

العلوم السياسية/جامعة الكوفة535اعدادية كربالء للبنينعلميفاضل عباس حسن عزيز415271511001349

العلوم السياسية/جامعة الكوفة481اعدادية الفتح للبنينادبيحسام باسم فاضل عبد الرضا416271521011011

العلوم السياسية/جامعة الكوفة478اعدادية اإلقتدار للبنينادبياحسان علي هادي محسن حسين417271521019001

العلوم السياسية/جامعة الكوفة471اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيحيدر عبد اللطيف داهي عطشان418271521015014

العلوم السياسية/جامعة الكوفة471اعدادية الفاروق للبناتادبياحالم زايد رحيل شاهود419271522069004

العلوم السياسية/جامعة الكوفة460ثانوية حمورابي للبنينادبيعقيل موسى عبيس كريم420271521025011

العلوم السياسية/جامعة الكوفة460اعدادية المباهلة للبنينادبيحسين عامر عبد الحسين علي421271521021019

العلوم السياسية/جامعة الكوفة459اعدادية الثقافة للبناتادبيتبارك غانم جبار حميد422271522055017

العلوم السياسية/جامعة الكوفة457اعدادية البالغ للبنينادبيالحسن مهدي بادي محمد423271521036013

االثار/جامعة الكوفة516اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء عدنان جاسور موسى424271512056136

االثار/جامعة الكوفة445اعدادية العقيلة للبناتادبيدعاء احمد عطية خضير425271522045013

االثار/جامعة الكوفة443اعدادية الثقافة للبناتادبيحوراء عبد الرسول سلمان موسى426271522055022

االثار/جامعة الكوفة442ثانوية المجد للبنينادبيوليد خالد كريم ضايف427271521012033

االثار/جامعة الكوفة442اعدادية غزة للبناتادبيمروج نعمه عبد المجيد نعمه428271522057079

االثار/جامعة الكوفة442اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي نور شراد عبد429271521007039

االثار/جامعة الكوفة442اعدادية البسملة للبناتادبيتقى احمد عبد الزهره علي430271522068014

االثار/جامعة الكوفة442ثانوية السلوى للبناتادبيدعاء صالح فليح عبد الحسين431271522084006

االثار/جامعة الكوفة441اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي ستار سهيل حسن432271521031077

االثار/جامعة الكوفة441اعدادية غزة للبناتادبيبنين محسن عالء اسماعيل433271522057015

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة630اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميزينب كريم حسين عبود434271512063062

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة625اعدادية غزة للبناتعلميساره ثامر حسين عبد435271512057119

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة616اعدادية كربالء للبنينعلميضرغام مهند كاظم محمد436271511001248

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة610اعدادية النجاح للبناتعلميمروه حميد عمران محمد437271512060242

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة607ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميهاله حسون غانم محي438271512047130

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة595اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميضرغام عادل عبد الغني خلف439271511005146

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة595اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميعباس عبد الكاظم جبار سلمان440271511004035

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة592اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميجعفر عدنان كاظم عبد هللا441271511005049

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة591اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسين حيدر محمد جابر442271511005078
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التخطيط العمراني/جامعة الكوفة591اعدادية النجاح للبناتعلميزهراء احمد خضير عباس443271512060109

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة588اعدادية غزة للبناتعلميتبارك سعد جواد محمد444271512057045

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة587اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميحسين علي عبد الحسين علي445271511004016

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة586ثانوية الزهراء للبناتعلميرقيه علي ابراهيم محمد446271512061017

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة584اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميفارس لفته عطوان ناهي447271511002264

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة581اعدادية الروضتين للبناتعلميزينب شاكر عبد الحمزه خضر448271512064104

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة577اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميمجتبى حسين عبد الرسول وذاح449271511004065

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة577اعدادية الرياحي للبنينعلميرعد مهدي طاهر جبر450271511013068

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة574اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعلي حسين غافل حسن451271511002213

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة573اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد جميل جاسم محمد452271511005265

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة572اعدادية النجاح للبناتعلميمريم حميد عمران محمد453271512060244

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة570.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميميثم احمد عبودي جياد454271511005373

الفقه/جامعة الكوفة507ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميشهد محمود جاسم عبيس455271512047075

الفقه/جامعة الكوفة445اعدادية الفتح للبنينادبيمحمد هادي مهدي محمد456271521011043

الفقه/جامعة الكوفة444اعدادية الروضتين للبناتادبيصبا هادي رحيم ابراهيم457271522064037

الفقه/جامعة الكوفة444اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيكرار عبد الكاظم عبد االمير زغير458271521031103

الفقه/جامعة الكوفة444اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيعبد هللا كاظم عبيس جوده459271521015024

الفقه/جامعة الكوفة444اعدادية عكاظ للبناتادبيانفال فارس عبادي سعود460271522088016

الفقه/جامعة الكوفة444اعدادية الثقافة للبناتادبيمريم عباس عبد عون هادي461271522055058

الفقه/جامعة الكوفة444اعدادية الخالدات للبناتادبيعذراء عباس كاظم هادي462271522067036

الفقه/جامعة الكوفة443اعدادية ام عمارة للبناتادبيسرى نجم عبد الكاظم كريم463271522071044

الفقه/جامعة الكوفة442ثانوية الفراهيدي للبنينادبيانور صباح محمد جاسم464271521028009

الفقه/جامعة الكوفة442ثانوية ام الخير للبناتادبيانتظار سلمان محي خيري465271522075005

الفقه/جامعة الكوفة442اعدادية عكاظ للبناتادبيبنين حامد مهدي رشيد466271522088027

الفقه/جامعة الكوفة442ثانوية الزهراء للبناتادبيخديجة محمد زكي فاضل احمد467271522061011

الفقه/جامعة الكوفة441اعدادية الفواطم للبناتادبيدالل حسين شاكر حبيب468271522058027

الفقه/جامعة الكوفة441اعدادية اليرموك للبناتادبيحوراء ميثم صاحب عليوي469271522059012

الفقه/جامعة الكوفة440ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمهدي علي مهدي محمد470271521022064

الفقه/جامعة الكوفة440اعدادية اليرموك للبناتادبيدعاء مهدي حسن عبود471271522059013

الفقه/جامعة الكوفة439اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي حسن نعمه هاشم472271521031070

الفقه/جامعة الكوفة439ثانوية سيف الحق للبناتادبيسجى محمد مرزوق عبد الحسين473271522076022

الفقه/جامعة الكوفة438اعدادية الرياحي للبنينادبيمحمد سالم عبود خميس474271521013114

الفقه/جامعة الكوفة438اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيصادق حبيب شمران جعفر475271521004040

الفقه/جامعة الكوفة438ثانوية المجد للبنينادبيحسن عباس علي صكب476271521012008
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الفقه/جامعة الكوفة437اعدادية عكاظ للبناتادبيايالف عبد الرزاق عباس حسن477271522088018

الفقه/جامعة الكوفة437اعدادية الثبات للبنينادبيعلي رياح شطنان عود478271521024078

الفقه/جامعة الكوفة437اعدادية عكاظ للبناتادبيعذراء عثمان حسين عجيل479271522088094

الفقه/جامعة الكوفة437اعدادية عكاظ للبناتادبيعاليه ياسر محمد ساجت480271522088091

الفقه/جامعة الكوفة437اعدادية الفواطم للبناتادبيام البنين علي جريو زياره481271522058011

الطب/جامعة تكريت684اعدادية النجاح للبناتعلمينور عبد الحليم مهدي عباس482271512060289

الطب/جامعة تكريت684اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميليث ماجد عبد الصاحب عبد الواحد483271511005247

الطب/جامعة تكريت680اعدادية كربالء للبنينعلميمحمد صالح هادي عسكر484271511001402

طب االسنان/جامعة تكريت676اعدادية الفرات للبنينعلميحسين شمخي جبار عناد485271511014046

طب االسنان/جامعة تكريت674اعدادية النجاح للبناتعلميهاله سعد عبد االمير دخيل486271512060302

طب االسنان/جامعة تكريت671اعدادية اليرموك للبناتعلميرسل جاسم محمد علي487271512059034

طب االسنان/جامعة تكريت671اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعباس فاضل عبد الرسول علي488271511005160

طب االسنان/جامعة تكريت669.9ثانوية الذرى للمتميزينعلميياسر ابراهيم سلمان ابراهيم489271511029070

الصيدلة/جامعة تكريت669اعدادية كربالء للبنينعلميباقر عبد االمير عبد الصاحب احمد490271511001080

الهندسة/جامعة تكريت610اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلمياحمد هاشم محمد عسكر491271511015019

الحقوق/جامعة تكريت488اعدادية المكاسب للبنينادبيليث وسام جابر محمد علي492271521003085

الحقوق/جامعة تكريت486اعدادية المكاسب للبنينادبيليث سمير كريم حسين493271521003084

التمريض/جامعة تكريت554اعدادية العقيلة للبناتعلميشهد عبد الملك دلف عبود494271512045097

طب االسنان/جامعة القادسية678.8اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمرتضى عالء عبد الرزاق كريم495271511005318

طب االسنان/جامعة القادسية678.4ثانوية الذرى للمتميزينعلميزيد مرتضى محمد حسن مرتضى496271511029024

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية عكاظ للبناتعلميايمان حجاب عبد عون حبيب497271512088024

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية القوارير للبناتعلمياسماء حميد فاضل خليل498271512081003

الصيدلة/جامعة القادسية674.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعبد هللا هيثم سعيد جعفر499271511005172

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية كربالء للبنينعلميمجتبى ظاهر عبد االمير عبيد500271511001380

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية الثقافة للبناتعلمينور محي عبد الهادي ناصر501271512055250

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية النجاح للبناتعلميزهراء ستار عبد الجبار محمود502271512060124

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية كربالء للبناتعلميرشا محمد جاسم عبد هللا503271512056099

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية البساط االخضر للبنينعلميعلي محسن هاشم سريح504271511034055

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميزهراء علي عطا هللا طاهر505271512070020

الهندسة/جامعة القادسية641اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمصطفى هاشم محمد مدب506271511005357

العلوم/جامعة القادسية549ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينعلميهاني عقيل هادي مهدي507271511033058

العلوم/جامعة القادسية547اعدادية المؤاخاة للبنينعلميحسن جليل جواد كاظم508271511037014

العلوم/جامعة القادسية546اعدادية الرياحي للبنينعلميحسن ناصر شوشان ناصر509271511013041

العلوم/جامعة القادسية545اعدادية الفتح للبنينعلميحيدر عبد االمير يوسف موسى510271511011031
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العلوم/جامعة القادسية545ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميفاطمه محمد جليل فياض511271512072047

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية590اعدادية اإلقتدار للبنينعلميمحمد حسين محمد جبار نايف512271511019098

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية574اعدادية كربالء للبنينعلميسجاد فراس عبد االمير مرهون513271511001225

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية573اعدادية الفتح للبنينعلميسيف هاشم سلمان محمد514271511011045

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية573اعدادية ام عمارة للبناتعلميزبيده اسعد محمد سعيد ناجي515271512071018

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية570اعدادية الفواطم للبناتعلمينور محمد سلمان شناوه516271512058262

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية563ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميزهراء احسان مهدي عبد الكريم517271512047044

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية560اعدادية كربالء للبنينعلميمهدي جاسم محمد مسرهد518271511001493

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية558اعدادية الحسينية للبنينعلميسالم كامل عبد الكاظم حاجم519271511009100

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية555اعدادية الرجيبة للبنينعلمياثير سجاد هادي جوده520271511020005

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية555اعدادية الفتح للبنينعلميسجاد خضير كاظم فريم521271511011040

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية553اعدادية المكاسب للبنينعلميموسى خالد جعفر شميل522271511003054

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية549اعدادية اإلقتدار للبنينعلميكرار حيدر صاحب جاسم523271511019083

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية549اعدادية البسملة للبناتعلميندى جاسم محمد حمزه524271512068100

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية547اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميعالء عادل كاظم سعود525271511008079

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية547اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميامير راهي ادريس علوان526271511002049

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية546اعدادية الهندية للبنينعلمياحمد ماجد عزيز مكي527271511010018

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية544اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميامير محمد عبد عبد الزهره528271511004006

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية539اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعلي قاسم عبد علي جبار529271511005219

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية539اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعبد الكريم ضاري رحيم نعمه530271511005165

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية538اعدادية بغداد للبناتعلميفاطمه مهدي صالح ماجد531271512079066

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية537اعدادية حسين محفوظ للبنينعلمياحمد توفيق ناجي محمد حسن532271511027005

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية536اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميمريم كاظم عبد الرضا عطيه533271512087089

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية535اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعباس تركي علي جساب534271511002187

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية535ثانوية البيان للبنينعلمياحمد حسن خضير جالب535271511032001

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية535اعدادية كربالء للبنينعلميوائل شاكر تركي عليوي536271511001509

التقانات االحيائية/جامعة القادسية600اعدادية اسامة بن زيد للبنينعلميخالد محمد اعجيد طرفه537271511016028

التقانات االحيائية/جامعة القادسية598اعدادية البسملة للبناتعلميهاجر رياض سلمان حسين538271512068111

التقانات االحيائية/جامعة القادسية589اعدادية العقيلة للبناتعلميفدك وليد حميد لفته539271512045129

التقانات االحيائية/جامعة القادسية588اعدادية عكاظ للبناتعلمينور الهدى جاسم محمد مرزه540271512088144

التقانات االحيائية/جامعة القادسية584اعدادية البسملة للبناتعلميحوراء حاتم علي محمد541271512068027

التقانات االحيائية/جامعة القادسية578اعدادية الثقافة للبناتعلميسجى قيس محسن علي542271512055155

االثار/جامعة القادسية441الخارجياتادبيفاطمة محسن علي عبد الحسين543271522401035

االثار/جامعة القادسية441اعدادية المباهلة للبنينادبيكرار مطر داخل كسار544271521021052
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االثار/جامعة القادسية440اعدادية الياقوت للبنينادبيبسام غانم مسلم جاسم545271521038026

االثار/جامعة القادسية439اعدادية بغداد للبناتادبيبنين سوادي جحش ناصر546271522079012

الطب/جامعة االنبار680اعدادية الفواطم للبناتعلميهدى حسين كاظم جاسم547271512058269

الطب/جامعة االنبار676اعدادية النجاح للبناتعلميغدير غانم حكمت حمزه548271512060203

طب االسنان/جامعة االنبار673ثانوية السدرة للبناتعلميمريم محمد جرجيس عبوش549271512046088

طب االسنان/جامعة االنبار670اعدادية الفرات للبنينعلميمجتبى جويد حسين علوان550271511014129

الصيدلة/جامعة االنبار670اعدادية الفرات للبنينعلميامير محمد خليل ابراهيم551271511014026

الصيدلة/جامعة االنبار669اعدادية الهندية للبنينعلميضرغام محمد نوري مجيد552271511010109

الحاسوب/جامعة االنبار518ثانوية المجد للبنينعلميحسين علي عبيس عبد553271511012005

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار494اعدادية الرجيبة للبنينعلميحسين علي معين نعمه554271511020030

الطب/الجامعة العراقية686ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينعلميرضا رحمن لطيف عبد هللا555271511033031

طب االسنان/الجامعة العراقية681.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميمريم فالح حسن عبد االمير556271512077052

الهندسة/الجامعة العراقية632اعدادية الهندية للبنينعلميسيف زاير مجدي عبعوب557271511010101

الهندسة/الجامعة العراقية630اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسين علي عبد هللا كاظم558271511005093

الهندسة/الجامعة العراقية630اعدادية الثقافة للبناتعلميرشا علي حسين كشيش559271512055086

الهندسة/الجامعة العراقية630اعدادية الهندية للبنينعلميمرتضى نوري وداعه جوده560271511010207

الهندسة/الجامعة العراقية629اعدادية كربالء للبنينعلمياحمد صفاء ابراهيم عنون561271511001023

الهندسة/الجامعة العراقية625اعدادية الرجيبة للبنينعلميأمير سمير مطرود ناصر562271511020003

االعالم/الجامعة العراقية547.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميغيث حسين محمد حسن563271511005235

االعالم/الجامعة العراقية537.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميزين العابدين علي حبيب حلو564271511005128

االعالم/الجامعة العراقية537اعدادية كربالء للبنينعلميخليل احمد خليل عباس565271511001191

االعالم/الجامعة العراقية535اعدادية كربالء للبناتعلميحنين احمد حسن عبيد566271512056070

االعالم/الجامعة العراقية478اعدادية المباهلة للبنينادبياحمد عبد الحسين عبد الواحد مهدي567271521021004

االعالم/الجامعة العراقية470اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسين فاضل كحيوش كزار568271521006018

االعالم/الجامعة العراقية461اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيعلي حسين خضير حسن569271521015030

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية535اعدادية كربالء للبنينعلميزاهر داود سلمان صبح570271511001204

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية472اعدادية كربالء للبنينعلميمصطفى عالء حميد بدر571271511001469

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية472اعدادية المهيمن للبنينعلميحسنين عمران موسى ضاحي572271511035020

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيفرحان بجاي عيدان عباس573271521004061

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438ثانوية الوثبة للبنينادبيفالح حسن طالب عظام574271521017046

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434اعدادية الثبات للبنينادبيحيدر ميري عزيز ناطور575271521024043

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434اعدادية الفواطم للبناتادبيحوراء حيدر حسين عبود576271522058021

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434اعدادية الفاروق للبناتادبيتأثير عبد غيدان فرج577271522069016

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية المكاسب للبنينادبيليث احمد هادي حويش578271521003083
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العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431ثانوية المجد للبنينادبيعالء حبيب علي سلمان579271521012021

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمرتضى رزاق سلمان حسين580271521004078

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429اعدادية عكاظ للبناتادبيزهراء صباح عبد علي داود581271522088057

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية الياقوت للبنينادبيعبد الكريم قاسم سعود هتيمي582271521038063

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية عكاظ للبناتادبيزهراء كريم حسون عبيد583271522088058

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ثانوية الحضر للبناتادبيأسراء فاضل حسين كريم584271522051001

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية الرضوان للبناتادبيوالء سعد قاسم محمد585271522078049

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية الرجيبة للبنينادبيكرار عالء كاظم جبار586271521020049

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425ثانوية الرقيم للبناتادبيفاتن قاسم مرزوك موسى587271522054045

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية549اعدادية الفتح للبنينادبيمحمد فالح محمد حسن جواد588271521011042

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية501اعدادية البالغ للبنينادبيمرتضى سعد عبد العباس ناصر589271521036062

الطب/جامعة بابل704اعدادية الفواطم للبناتعلميفاطمه قيس كريم عبد الرضا590271512058210

الطب/جامعة بابل702اعدادية الفواطم للبناتعلميساره صادق جابر كريم591271512058146

الطب/جامعة بابل699اعدادية الفواطم للبناتعلميربى طالب علي حسن592271512058082

الطب/جامعة بابل698ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميزهراء صباح خطار محمد593271512047052

الطب/جامعة بابل696اعدادية الفواطم للبناتعلميسها علي صاحب جثير594271512058164

الطب/جامعة بابل695ثانوية الذرى للمتميزينعلميمجتبى باسم رحيم صادق595271511029041

الطب/جامعة بابل693اعدادية الفواطم للبناتعلميرسل جليل كاظم خضر596271512058086

الطب/جامعة بابل693اعدادية ام عمارة للبناتعلميزينب غانم عزيز حتروش597271512071032

الطب/جامعة بابل692اعدادية الفواطم للبناتعلمينور محمد غيث كاظم نصيف598271512058263

طب االسنان/جامعة بابل684اعدادية الفرات للبنينعلميسجاد محسن حمزه رفيش599271511014078

طب االسنان/جامعة بابل681اعدادية الفرات للبنينعلمينور صالح هادي نور600271511014169

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميعبد هللا رحيم عبد هللا كشوش601271511015078

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية غزة للبناتعلميايات نعمه نجم عبد602271512057031

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية الثقافة للبناتعلميزهراء عباس عبد الرسول عبد اليمه603271512055116

طب االسنان/جامعة بابل679ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميزهراء انور مظهر اسماعيل604271512047045

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحيدر جبار هندي سلبوح605271511005102

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسين فاضل هادي خضير606271511005095

الصيدلة/جامعة بابل677اعدادية الفواطم للبناتعلميجنان طالب عبد محمد607271512058051

الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية الفواطم للبناتعلميزينب كاظم علوان بخيت608271512058135

الصيدلة/جامعة بابل676ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميرشا محمد رحمن داود609271512047034

الصيدلة/جامعة بابل676ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميعال علي طعمه فيحان610271512047087

الصيدلة/جامعة بابل675.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميأديان هاني عباس محسن611271512077001

الهندسة/جامعة بابل672اعدادية الفواطم للبناتعلميورده وسام توفيق علي612271512058287

140 من 18صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2016/2015القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الهندسة/جامعة بابل669اعدادية الهندية للبنينعلميحسن فالح حسن علي613271511010057

الهندسة/جامعة بابل665.5ثانوية الذرى للمتميزينعلميمحمد رياض طه محمد614271511029046

الهندسة/جامعة بابل663اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميحسن محمد امين عارف عباس615271511015033

الهندسة/جامعة بابل662اعدادية العقيلة للبناتعلميفاطمه عامر طعيمه شتيت616271512045125

الهندسة/جامعة بابل662اعدادية ام عمارة للبناتعلميهدى لفته خلف خضير617271512071055

الهندسة/جامعة بابل661اعدادية كربالء للبنينعلميفضل عباس عبد االمير ناصر618271511001353

الهندسة/جامعة بابل661اعدادية كربالء للبناتعلميضحى خليل ابراهيم كاظم619271512056205

الهندسة/جامعة بابل657اعدادية اإلقتدار للبنينعلميعلي محمد حسين عباس محمد620271511019075

الهندسة/جامعة بابل657اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميخالد ابراهيم عبد الرسول محمد621271511005111

الهندسة/جامعة بابل657اعدادية الثقافة للبناتعلميزهراء عبد المهدي جاسم محمد622271512055118

الهندسة/جامعة بابل656اعدادية الرجيبة للبنينعلمينور الدين علي معين نعمه623271511020103

الهندسة/جامعة بابل656ثانوية المدائن للبناتعلميضحى عباس محمد علي فيروز624271512043027

الهندسة/جامعة بابل655اعدادية اإلقتدار للبنينعلميعلي حسين جواد حسن625271511019066

الهندسة/جامعة بابل655اعدادية النجاح للبناتعلميرند صالح محمد محمد علي626271512060105

الهندسة/جامعة بابل655اعدادية الهندية للبنينعلميزيد محسن حمزه رفيش627271511010096

الهندسة/جامعة بابل654.3ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميمريم يحيى سليم مصطفى628271512077053

الهندسة/جامعة بابل654ثانوية السلوى للبناتعلمينور عدنان حواس عوفي629271512084038

الهندسة/جامعة بابل654اعدادية عكاظ للبناتعلميرشا طالب عوده محسن630271512088063

الهندسة/جامعة بابل652ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميدنيا أزهر سعد موسى631271512047027

الهندسة/جامعة بابل652اعدادية الفواطم للبناتعلميرفل سعد صاحب ناصر632271512058093

الهندسة/جامعة بابل651اعدادية الثقافة للبناتعلميايات امجد محمد امين سالم633271512055023

الهندسة/جامعة بابل651اعدادية كربالء للبناتعلميابتهال يحيى كاظم يحيى634271512056012

الهندسة/جامعة بابل651اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميمجتبى سعيد حميد لفته635271511027104

الهندسة/جامعة بابل650اعدادية الثقافة للبناتعلميدعاء حيدر علي مجيد636271512055074

الهندسة/جامعة بابل648اعدادية االمامة للبناتعلميمريم حليم خشاف حمزه637271512062097

الهندسة/جامعة بابل648اعدادية غزة للبناتعلميزينب كريم حمد حسن638271512057106

الهندسة/جامعة بابل648ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميشهالء ياسين يونس لفته639271512047076

الهندسة/جامعة بابل648اعدادية الرياحي للبنينعلميعباس عبد االمير رحمه حسن640271511013107

الهندسة/جامعة بابل648اعدادية الفواطم للبناتعلميرجاء خليل شاكر رشيد641271512058083

الهندسة/جامعة بابل647.8ثانوية الذرى للمتميزينعلميعباس محمد علي محمد حسين محمد علي642271511029028

الهندسة/جامعة بابل647اعدادية الروضتين للبناتعلميزينب جواد كاظم عبيد643271512064097

الهندسة/جامعة بابل647اعدادية الهندية للبنينعلميمحمد حميد محمد حسن644271511010182

الهندسة/جامعة بابل647اعدادية الفواطم للبناتعلميايمان وصفي محمد علي محسن645271512058033

الهندسة/جامعة بابل647ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميسهاد عبد االمير طالب جبار646271512070024
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الهندسة/جامعة بابل647اعدادية ام عمارة للبناتعلميحنين هاشم شندل فرحان647271512071010

الهندسة/جامعة بابل647اعدادية الفواطم للبناتعلميشهد جابر حسين حسن648271512058168

الهندسة/جامعة بابل646اعدادية الفرات للبنينعلميمصطفى جبار جاسم حسين649271511014149

الهندسة/جامعة بابل646اعدادية العقيلة للبناتعلميآيات سالم مشتت عبد الحسن650271512045008

الهندسة/جامعة بابل646اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعلي عدنان احمد علي651271511005212

الهندسة/جامعة بابل646اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد قحطان عبد الحر عباس652271511005302

الهندسة/جامعة بابل646اعدادية الفواطم للبناتعلميآيات فراس رياض كاظم653271512058006

الهندسة/جامعة بابل645ثانوية البساط االخضر للبنينعلميزيد حسن نوري سليمان654271511034028

الهندسة/جامعة بابل645اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميآمنه غانم علوان جويد655271512052002

الهندسة/جامعة بابل645اعدادية النجاح للبناتعلميزهراء رزاق رضا مهدي656271512060119

الهندسة/جامعة بابل645اعدادية الفواطم للبناتعلميرانيا اياد صاحب حمادي657271512058079

الهندسة/جامعة بابل644اعدادية الفرات للبنينعلميانور قاسم حسن مهدي658271511014028

الهندسة/جامعة بابل644اعدادية الفرات للبنينعلميعلي محمد عبد الساده عبد الواحد659271511014114

الهندسة/جامعة بابل644اعدادية النجاح للبناتعلميبنين زهير عبد الحسن حمزه660271512060055

الهندسة/جامعة بابل644اعدادية النجاح للبناتعلميفاطمه منير عبد الرسول جاسم661271512060226

الهندسة/جامعة بابل643.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميمنتهى حسين علي حسين662271512077054

الهندسة/جامعة بابل643اعدادية الفواطم للبناتعلميحوراء صبيح حميد محسن663271512058064

الهندسة/جامعة بابل643ثانوية النبأ العظيم للبناتعلمينورس أحمد عباس شاكر664271512047128

الهندسة/جامعة بابل643اعدادية عكاظ للبناتعلميمآثر رزاق هادي مطر665271512088125

الهندسة/جامعة بابل643ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلمياسيل علي شاكر عفريت666271512070002

الهندسة/جامعة بابل642اعدادية الرافدين للبنينعلميحسين كاظم عبد هللا غدير667271511007032

الهندسة/جامعة بابل642ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلمياسراء موسى كاظم موسى668271512070001

الهندسة/جامعة بابل642اعدادية رابعة العدوية للبناتعلمينور حاكم ميران عبد الزهره669271512063110

الهندسة/جامعة بابل641اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحامد احمد مهدي احمد670271511002073

الهندسة/جامعة بابل641اعدادية الفواطم للبناتعلميفاطمه حامد عباس حسن671271512058203

الهندسة/جامعة بابل641اعدادية الثقافة للبناتعلمينبأ لقمان عبد صخي672271512055234

الهندسة/جامعة بابل640اعدادية عكاظ للبناتعلميزهراء احمد حسين علوان673271512088073

الهندسة/جامعة بابل640اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسين زهير علي محمد674271511005082

الهندسة/جامعة بابل640اعدادية الفواطم للبناتعلميزينب حسين محمد علي عبد الحسين675271512058120

الهندسة/جامعة بابل640اعدادية كربالء للبنينعلميعبد هللا ناصر جواد محمد676271511001272

الهندسة/جامعة بابل639اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميطيبه محمد خلف عمران677271512087065

الهندسة/جامعة بابل638اعدادية النجاح للبناتعلمينداء حبيب ابراهيم كاظم678271512060271

الهندسة/جامعة بابل637ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميرسل حسين عبد علي حسن679271512047029

الهندسة/جامعة بابل637اعدادية الفواطم للبناتعلميشهالء ناصر حسين خليف680271512058173
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الهندسة/جامعة بابل637اعدادية كربالء للبنينعلميذو الفقار عبد االله علي محمد681271511001192

الهندسة/جامعة بابل636اعدادية الحسينية للبنينعلميجابر قاسم جابر حسين682271511009035

الهندسة/جامعة بابل636ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينعلميمصطفى خليل مجدي علي683271511033056

العلوم/جامعة بابل582اعدادية البالغ للبنينعلميعلي رياح جواد محسن684271511036052

العلوم/جامعة بابل572اعدادية كربالء للبنينعلميسيف فارس عوده عبيد685271511001240

العلوم/جامعة بابل561اعدادية الثبات للبنينعلمياحمد محمود كاظم ناصر686271511024011

العلوم/جامعة بابل558اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلمياسيل احمد هاشم حسن687271512048003

العلوم/جامعة بابل557اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميكرار ابراهيم ياسر كروش688271511008104

العلوم/جامعة بابل556.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلمييسر محمد مجيد حميد689271512077067

العلوم/جامعة بابل554ثانوية سيف الحق للبناتعلمياسراء عباس بريس حسين690271512076002

العلوم/جامعة بابل554اعدادية اليرموك للبناتعلميآالء صالح مهدي عبادي691271512059004

العلوم/جامعة بابل554اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد مهند عبد هللا جهلول692271511005308

العلوم/جامعة بابل553اعدادية الفواطم للبناتعلميايالف غني عزيز جابر693271512058030

العلوم/جامعة بابل553اعدادية الهندية للبنينعلميعالء محمد جميل عطيه694271511010131

العلوم/جامعة بابل552اعدادية النجاح للبناتعلميكوثر مكي حسين علوان695271512060235

العلوم/جامعة بابل551اعدادية الفواطم للبناتعلميشهد عقيل حاتم سعود696271512058169

العلوم/جامعة بابل551اعدادية الفرات للبنينعلميحيدر عبد االمير طه شمخي697271511014060

العلوم/جامعة بابل550.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسين رزاق عبد الكريم عبد الرحيم698271511005081

العلوم/جامعة بابل550ثانوية القوارير للبناتعلميرسل طالب عبد علوان699271512081008

العلوم/جامعة بابل549اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحسين اسماعيل عبد الزهره اسماعيل700271511002094

العلوم/جامعة بابل549اعدادية كربالء للبنينعلميمحمد علي عيدان شباط701271511001415

العلوم/جامعة بابل549اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميعذراء شناوه شلول عطيه702271512063077

العلوم/جامعة بابل549اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعلي جعفر محمد جاسم703271511005186

العلوم/جامعة بابل549ثانوية البساط االخضر للبنينعلميعبد هللا حسين طليبه جعاز704271511034041

العلوم/جامعة بابل548اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء محمد شاكر عبد علي705271512056143

العلوم/جامعة بابل548اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميكرار محمد نوري محمد706271511005244

العلوم/جامعة بابل548اعدادية عكاظ للبناتعلميرسل سعد خضير عباس707271512088062

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل630.6ثانوية الذرى للمتميزينعلميجعفر باسم فوزي ابراهيم708271511029009

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل629اعدادية كربالء للبنينعلميمصطفى سعد عبد مسلم صادق709271511001460

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل623اعدادية الفواطم للبناتعلميهدى حيدر عبد علي طاهر710271512058271

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل621اعدادية النجاح للبناتعلمينور الهدى حميد حاتم كريدي711271512060278

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل619اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء زعيم ياسر دخيل712271512056132

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل618ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميتبارَك جبار عبد الحسين صاحب713271512047016

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل612اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعباس عادل محمد جواد محمد مهدي714271511005158
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تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل612اعدادية النجاح للبناتعلميرسل سعد عبد هللا محسن715271512060097

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل610اعدادية اإلقتدار للبنينعلميكرار فالح كاظم علي716271511019087

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل609.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلمينبأ جعفر بهاء الدين محمد باقر717271512077056

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل609اعدادية الفرات للبنينعلميمنتظر عبد االمير هاني عبد الساده718271511014164

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل605ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميسرى نداء برهان سعيد719271512077036

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل604ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميرسل حيدر حسين عبد علي720271512047030

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل603اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحسنين علي حسين نور721271511002089

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل602اعدادية كربالء للبناتعلميتبارك علي محمد عبود722271512056058

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل602اعدادية الحسينية للبنينعلميكرار حسين جبر وناس723271511009183

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل601اعدادية كربالء للبنينعلميحاتم عبد الكريم احمد عبد الكريم724271511001104

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل600اعدادية كربالء للبنينعلميمصطفى ضياء سعد عبد االمير725271511001462

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل600اعدادية اإلقتدار للبنينعلميحيدر مسلم عبد نصيف726271511019039

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل599اعدادية بغداد للبناتعلميحنين علي جياد ناصر727271512079024

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل599اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمصطفى احمد قاسم سدخان728271511002347

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل599ثانوية الذرى للمتميزينعلمياشرف جعفر صادق محمد729271511029002

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل598اعدادية كربالء للبنينعلميمحمد جعفر باقر عبد الزهره جوده730271511001389

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل597ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميبركات صاحب محمد عالوي731271512077008

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل596اعدادية الفواطم للبناتعلميبنين صادق غازي نعمه732271512058043

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل595ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميختام نجاح عبد الحسين مجباس733271512070011

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل594اعدادية الفتح للبنينعلميعباس نوري طالب كاظم734271511011053

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل593اعدادية رابعة العدوية للبناتعلمينور الهدى باسم عبد صالح735271512063107

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل593اعدادية اليرموك للبناتعلميوالء ناظم عبد هللا راضي736271512059104

علوم البنات/جامعة بابل586اعدادية الفواطم للبناتعلمينور رضا خميس فاضل737271512058252

علوم البنات/جامعة بابل578ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميشفاء مكي غانم محيسن738271512047072

علوم البنات/جامعة بابل575ثانوية الزهراء للبناتعلميانغام عباس ناصر عطيه739271512061004

علوم البنات/جامعة بابل567اعدادية النجاح للبناتعلميهدى داخل عطيه كاظم740271512060312

علوم البنات/جامعة بابل566ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميسرى محمد جاسم بعيوي741271512047070

علوم البنات/جامعة بابل559اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميتقى محمد حسين علي742271512063022

علوم البنات/جامعة بابل557اعدادية الفواطم للبناتعلميشهالء محمد عبد زيد عبد ايوب743271512058172

علوم البنات/جامعة بابل557اعدادية االمامة للبناتعلميمنار علي حسين جبر744271512062102

علوم البنات/جامعة بابل555ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميفاطمه حسن شاكر حميد745271512047092

علوم البنات/جامعة بابل551اعدادية كربالء للبناتعلمينور ستار كاظم ابريق746271512056297

علوم البنات/جامعة بابل547اعدادية عكاظ للبناتعلميفاطمة جاسم محمد حيدر747271512088115

علوم البنات/جامعة بابل546ثانوية السدرة للبناتعلميلبنى ضياء حسين احمد748271512046083
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علوم البنات/جامعة بابل546اعدادية الفاروق للبناتعلمياالء عطيه خلف عبد749271512069009

علوم البنات/جامعة بابل541اعدادية الروضتين للبناتعلمياسراء نصير مهدي عبد االمير750271512064019

علوم البنات/جامعة بابل541اعدادية ام عمارة للبناتعلميفاطمه حامد عبيد نمله751271512071046

علوم البنات/جامعة بابل539اعدادية العقيلة للبناتعلميزهراء طالب عبادي عبد752271512045070

علوم البنات/جامعة بابل538اعدادية العقيلة للبناتعلمينورة علي جليل عزيز753271512045158

علوم البنات/جامعة بابل538اعدادية الروضتين للبناتعلميأيمان باسم رمضان مهدي754271512064008

علوم البنات/جامعة بابل537اعدادية الثقافة للبناتعلميسهير اياد كاظم جبر755271512055165

علوم البنات/جامعة بابل537اعدادية البسملة للبناتعلميتقوى رزاق جمعه يالي756271512068023

علوم البنات/جامعة بابل537اعدادية النجاح للبناتعلميفاطمه سالم عبد العباس عبد الساده757271512060214

علوم البنات/جامعة بابل536اعدادية النجاح للبناتعلميسمر مهدي حسين موسى758271512060180

علوم البنات/جامعة بابل535اعدادية الفواطم للبناتعلميدعاء سعد جميل حسن759271512058073

علوم البنات/جامعة بابل534ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميزينب شاكر جبير حسن760271512047058

علوم البنات/جامعة بابل533اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميطيبة رحيم هاشم عبد هللا761271512063073

علوم البنات/جامعة بابل533ثانوية السدرة للبناتعلميابرار كاظم عبد هادي762271512046003

علوم البنات/جامعة بابل533اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميشهد ستار حسن عباس763271512049044

علوم البنات/جامعة بابل533اعدادية الفاروق للبناتعلميبركات مالك هاشم رويضي764271512069015

علوم البنات/جامعة بابل532اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميالباب رزاق عبد عبد علي765271512048005

علوم البنات/جامعة بابل532اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميهبه محمد حسن عبد هللا شريف766271512087109

علوم البنات/جامعة بابل532ثانوية الوند للبناتعلميهدى احمد ياسين خضير767271512044023

علوم البنات/جامعة بابل532اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميآمين علي كريم شنتر768271512063006

علوم البنات/جامعة بابل532اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميزينب أمير ابراهيم هادي769271512049030

علوم البنات/جامعة بابل531اعدادية غزة للبناتعلمينور صباح مهدي حداوي770271512057191

علوم البنات/جامعة بابل530اعدادية الروضتين للبناتعلميغفران حميد مسلم فرهود771271512064136

علوم البنات/جامعة بابل530اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميانتصار عرين سعد كبيح772271512052013

علوم البنات/جامعة بابل529اعدادية كربالء للبناتعلميعتاب صالح مهدي زهاوي773271512056210

علوم البنات/جامعة بابل528اعدادية الروضتين للبناتعلمياالء عبد الواحد رسول خديم774271512064024

علوم البنات/جامعة بابل527اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميزهراء حميد كاظم خضر775271512048023

علوم البنات/جامعة بابل527اعدادية عكاظ للبناتعلميسبأ باسم محمد علي شاهين776271512088097

علوم البنات/جامعة بابل527اعدادية الفواطم للبناتعلمينور فوزي عباس مشني777271512058261

علوم البنات/جامعة بابل526اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميأيات عبد علي هاتف عبد علي778271512087006

القانون/جامعة بابل565اعدادية النجاح للبناتعلميزينب عالء عباس حسن779271512060151

القانون/جامعة بابل558اعدادية كربالء للبنينعلميحسن عباس جواد عباس780271511001116

القانون/جامعة بابل555ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميافنان محمد عزيز ضيف هللا781271512047007

القانون/جامعة بابل553اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميحسين مهدي صاحب عبد علي782271511004018
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القانون/جامعة بابل634اعدادية الفواطم للبناتادبيصفاء سعدون جبل كاظم783271522058067

القانون/جامعة بابل544اعدادية الفواطم للبناتادبيزهراء طالب مطرود مطلك784271522058042

القانون/جامعة بابل533اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيسالم جواد عبد االمير حسن785271521031055

القانون/جامعة بابل521اعدادية الياقوت للبنينادبيحيدر عامر حميد منصور786271521038036

التمريض/جامعة بابل647ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميشكران سعد عبد كاظم787271512070025

التمريض/جامعة بابل624ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميايتاء خضير عبد العباس عطار788271512070005

التمريض/جامعة بابل624اعدادية الفواطم للبناتعلميبنين خالد هاشم موسى789271512058042

التمريض/جامعة بابل624ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميزينب سهيل عبد علي محمد790271512070021

الدراسات القرآنية/جامعة بابل521اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميغفران فليح حسن جنانه791271512048035

الفنون الجميلة/جامعة بابل512اعدادية كربالء للبنينعلميمنتظر عامر عبد الرزاق مرتضى792271511001489

الفنون الجميلة/جامعة بابل499اعدادية عكاظ للبناتعلميبراق بشير حمود بريسم793271512088030

الفنون الجميلة/جامعة بابل497اعدادية كربالء للبناتعلميزينب محمد معيبد روضان794271512056163

الفنون الجميلة/جامعة بابل497اعدادية الروضتين للبناتعلميابتهال سعدي كاطع لطيف795271512064011

الفنون الجميلة/جامعة بابل497ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميفاطمه مجيد حميد صالح796271512047096

الفنون الجميلة/جامعة بابل497اعدادية كربالء للبنينعلميياسر عالء جميل حسين797271511001520

الفنون الجميلة/جامعة بابل487اعدادية الفواطم للبناتعلميمريم عادل محسن كاظم798271512058228

الفنون الجميلة/جامعة بابل487اعدادية كربالء للبناتعلميساره سلمان محسن عبد الوهاب799271512056176

الفنون الجميلة/جامعة بابل485اعدادية الهندية للبنينعلميذو الفقار عبد الخالق مطلك سلمان800271511010088

الفنون الجميلة/جامعة بابل484اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعلي جواد كاظم خضير801271511005187

الفنون الجميلة/جامعة بابل484ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينعلميبهاء محمود سرهيد جدوع802271511033017

الفنون الجميلة/جامعة بابل483اعدادية المدى للبنينعلميمرتضى كاظم سالم رايس803271511026021

الفنون الجميلة/جامعة بابل482اعدادية كربالء للبناتعلميزينب كاظم محمد غياض804271512056162

الفنون الجميلة/جامعة بابل481اعدادية الهندية للبنينعلمياحمد فالح حسن علي805271511010014

الفنون الجميلة/جامعة بابل480اعدادية غزة للبناتعلمياساور محمد عبد الرسول محمد806271512057005

الفنون الجميلة/جامعة بابل458اعدادية الفواطم للبناتادبيفاطمه ثائر سامي عبيد807271522058077

الفنون الجميلة/جامعة بابل451اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمنتظر غني حميد عباس808271521031126

الفنون الجميلة/جامعة بابل450اعدادية بغداد للبناتادبيرقيه خضير عباس مطرود809271522079021

الفنون الجميلة/جامعة بابل446اعدادية الرياحي للبنينادبينور صباح حنون خلف810271521013139

الفنون الجميلة/جامعة بابل445اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب سعد جواد عبد الحسين811271522048013

الفنون الجميلة/جامعة بابل445ثانوية شجرة طوبى للبناتادبيتماره عبد المهدي عسكوري عبيد812271522050006

الفنون الجميلة/جامعة بابل445ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيزهراء حسين جاسم ظاهر813271522053024

الفنون الجميلة/جامعة بابل444اعدادية المدى للبنينادبيمحمد صباح حسين حمزه814271521026047

الفنون الجميلة/جامعة بابل443اعدادية الفاروق للبناتادبيمروه علي جدوع موسى815271522069072

الفنون الجميلة/جامعة بابل442اعدادية بغداد للبناتادبياسماء منير شمس محمد816271522079006
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المسيب/الهندسة/جامعة بابل635ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميهبه عبد االمير هادي عليوي817271512070037

المسيب/الهندسة/جامعة بابل630.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمهدي ابراهيم حسن مهدي818271511005370

المسيب/الهندسة/جامعة بابل630اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلمياحمد علي عبد العزيز مكي819271511005017

المسيب/الهندسة/جامعة بابل629ثانوية القوارير للبناتعلميشكران ياسين طه حسين820271512081018

المسيب/الهندسة/جامعة بابل623ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميابتهاج حسين خضير عباس821271512072001

المسيب/الهندسة/جامعة بابل608اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمصطفى محمود منصور عودة822271511005354

المسيب/الهندسة/جامعة بابل607اعدادية كربالء للبناتعلميجيهان كريم مصطفى محمد823271512056069

المسيب/الهندسة/جامعة بابل606اعدادية كربالء للبناتعلميحوراء صفاء عبد الحسين موسى824271512056078

المسيب/الهندسة/جامعة بابل602ثانوية الوند للبناتعلميساره طالب نجم كاظم825271512044013

المسيب/الهندسة/جامعة بابل601اعدادية المهيمن للبنينعلميحارث عبد الكريم متعب علوان826271511035018

المسيب/الهندسة/جامعة بابل601اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميرقيه فاضل كاظم حميد827271512048021

المسيب/الهندسة/جامعة بابل600اعدادية غزة للبناتعلميايات علي هادي محمد828271512057029

المسيب/الهندسة/جامعة بابل598اعدادية كربالء للبناتعلميهبه حسن شهيد عبد الحسين829271512056319

المسيب/الهندسة/جامعة بابل597اعدادية الثقافة للبناتعلميفاطمه قحطان عدنان عبد المهدي830271512055200

المسيب/الهندسة/جامعة بابل597اعدادية كربالء للبنينعلميعباس صباح نوري سمرمد831271511001256

هندسة المواد/جامعة بابل633اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميطاهره حبيب جياد حمزه832271512063072

هندسة المواد/جامعة بابل632اعدادية الروضتين للبناتعلميضحى احمد جليل محمد833271512064128

هندسة المواد/جامعة بابل631ثانوية البيان للبنينعلمياكرم ناصر صباح شعالن834271511032009

هندسة المواد/جامعة بابل630اعدادية النجاح للبناتعلميرفل قاسم محمد هادي حسون835271512060101

هندسة المواد/جامعة بابل628اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلمينور هاشم جبار حمادي836271512049072

هندسة المواد/جامعة بابل626اعدادية كربالء للبنينعلمياحمد ميثم عزيز عبود837271511001038

هندسة المواد/جامعة بابل624اعدادية الفرات للبنينعلمييوسف باسم رحيم حسين838271511014175

هندسة المواد/جامعة بابل624اعدادية الفواطم للبناتعلميعلياء سجاد ابو دله محمد839271512058190

هندسة المواد/جامعة بابل624ثانوية الرقيم للبناتعلميهنادي كاظم عبد علي هاني840271512054047

هندسة المواد/جامعة بابل624اعدادية النجاح للبناتعلميفاطمه نصير سلمان عبد الحسين841271512060229

هندسة المواد/جامعة بابل623اعدادية النجاح للبناتعلميشهد صفاء شبر صاحب842271512060183

هندسة المواد/جامعة بابل622اعدادية عكاظ للبناتعلميحوراء نجم عبد عون مجيد843271512088048

هندسة المواد/جامعة بابل622اعدادية النجاح للبناتعلمياسماء فاضل خضير خليف844271512060026

هندسة المواد/جامعة بابل621اعدادية اليرموك للبناتعلميسارة حامد كاظم حمادي845271512059059

هندسة المواد/جامعة بابل620اعدادية االمامة للبناتعلميفاطمه عبد الحسين عمران موسى846271512062090

هندسة المواد/جامعة بابل620اعدادية الثقافة للبناتعلميرقيه ليث عبد االمير محي847271512055095

هندسة المواد/جامعة بابل620ثانوية القوارير للبناتعلمينبران جواد احمد ابراهيم848271512081029

هندسة المواد/جامعة بابل620اعدادية السرور للبناتعلميأقبال عالء رحيم نعمه849271512066001

هندسة المواد/جامعة بابل619ثانوية الرفل للبناتعلميحنين سمير علي كاظم850271512085002
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هندسة المواد/جامعة بابل619ثانوية الرفل للبناتعلميسجى سمير علي كاظم851271512085004

هندسة المواد/جامعة بابل617.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد حميد خضير عبد852271511005276

هندسة المواد/جامعة بابل617اعدادية الفواطم للبناتعلميشهالء علي عبد نايف853271512058171

هندسة المواد/جامعة بابل617ثانوية النبأ العظيم للبناتعلمينوره رعد جاسم عوده854271512047129

هندسة المواد/جامعة بابل616اعدادية كربالء للبنينعلميمحمد قاسم علي عبيد855271511001424

هندسة المواد/جامعة بابل616اعدادية كربالء للبنينعلميغدير كاظم جواد كاظم856271511001345

هندسة المواد/جامعة بابل616اعدادية المكاسب للبنينعلميكرار قاسم علوان يوسف857271511003041

هندسة المواد/جامعة بابل615اعدادية النجاح للبناتعلميافراح توفيق حاتم مدلول858271512060028

هندسة المواد/جامعة بابل615اعدادية الفواطم للبناتعلميذكريات علي تومان غازي859271512058076

هندسة المواد/جامعة بابل614اعدادية الثقافة للبناتعلمينور غانم علوان جويد860271512055247

هندسة المواد/جامعة بابل614اعدادية رابعة العدوية للبناتعلمييسر طه عباس صبر861271512063130

هندسة المواد/جامعة بابل614اعدادية الفواطم للبناتعلميايمان حامد عبد الزهره حسين862271512058031

الطب/جامعة النهرين702اعدادية كربالء للبنينعلميزيد سعد فليح حنون863271511001206

الطب/جامعة النهرين697اعدادية النجاح للبناتعلميزينب ماجد عبد الصاحب عبد الواحد864271512060158

الطب/جامعة النهرين696اعدادية الثقافة للبناتعلمينورس كريم رحيم عبد الحسين865271512055251

الطب/جامعة النهرين694اعدادية كربالء للبنينعلميزين العابدين رعد حسن كاظم866271511001211

الطب/جامعة النهرين689.6ثانوية الذرى للمتميزينعلميحسين عالء مجبل مطر867271511029017

الطب/جامعة النهرين689.2ثانوية الذرى للمتميزينعلميمحمد عبد المجيد عبد علي نصار868271511029050

الطب/جامعة النهرين689اعدادية النجاح للبناتعلميحوراء كفاح حسين حسن869271512060080

الصيدلة/جامعة النهرين677اعدادية المهيمن للبنينعلميازل مكي عبيد كاظم870271511035010

الهندسة/جامعة النهرين666.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميطيبه علي عبد الرزاق رضا871271512077042

الهندسة/جامعة النهرين665اعدادية بضعة الرسول للبناتعلمينبأ علي جندي عبد الكاظم872271512087091

الهندسة/جامعة النهرين663ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميزهراء حيدر محمد علي عباس873271512077023

الهندسة/جامعة النهرين654.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمصطفى خالد اسماعيل خليل874271511005340

الهندسة/جامعة النهرين654.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميعال كفاح راهب جياد875271512077043

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين569اعدادية الهندية للبنينعلميامير حازم جاسب سلمان876271511010031

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين568.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميصفا سمير محمد علي عبيد877271512077038

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين561اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمحمد احمد كاظم حمادي878271511002296

العلوم/جامعة النهرين584اعدادية المباهلة للبنينعلميعلي حسين عبد الغفار عدنان879271511021081

العلوم/جامعة النهرين578اعدادية عكاظ للبناتعلميايه مهدي عبد جدوع880271512088026

الحقوق/جامعة النهرين605اعدادية الروضتين للبناتعلميزينب حامد كاظم جلوب881271512064098

العلوم السياسية/جامعة النهرين495اعدادية المكاسب للبنينادبيعيسى علي حسين عبد882271521003068

هندسة المعلومات/جامعة النهرين650.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلمياديان علي خضير عبيس883271512077003

هندسة المعلومات/جامعة النهرين642ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميهمسه فيصل حسن جواد884271512077065
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الهندسة/جامعة ديالى626اعدادية كربالء للبنينعلميمرتضى علي ناجح جاسم885271511001447

الهندسة/جامعة ديالى623اعدادية الفرات للبنينعلميطارق حميد رحيم علوان886271511014087

الهندسة/جامعة ديالى619اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميزهراء حامد طالب عباس887271512049021

الهندسة/جامعة ديالى610اعدادية كربالء للبناتعلميايه سالم مرزه سهيل888271512056043

الهندسة/جامعة ديالى609اعدادية النابغة الذبياني للبنينعلميريسان قاسم لعيبي عوده889271511006023

الهندسة/جامعة ديالى607اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمصطفى احمد دخل حسين890271511005332

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى542اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميعباس عاصف عبد هللا حمود891271511015072

الطب/جامعة كربالء712ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميمريم باسم عباس علي892271512077050

الطب/جامعة كربالء710.7ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلمينيزك موفق احمد جاسم893271512077061

الطب/جامعة كربالء707اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميسجى صفاء شمخي جابر894271512063070

الطب/جامعة كربالء707ثانوية الذرى للمتميزينعلميمصطفى حسن محمد حسين علي895271511029060

الطب/جامعة كربالء706.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلمينور حازم علوان طعمه896271512077059

الطب/جامعة كربالء706اعدادية كربالء للبناتعلميزينب علي عبد الحسين مجيد897271512056158

الطب/جامعة كربالء704اعدادية الثقافة للبناتعلميمالذ هادي كريم عزيز898271512055226

الطب/جامعة كربالء703اعدادية النجاح للبناتعلميزينب عدنان عبد االمير عمران899271512060150

الطب/جامعة كربالء702.9ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميزينب نجم عبد اليمه جبر900271512077033

الطب/جامعة كربالء702.6ثانوية الذرى للمتميزينعلميمحمد قاسم ناظم عباس901271511029054

الطب/جامعة كربالء702.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميزينب احسان علي مهدي902271512077029

الطب/جامعة كربالء702اعدادية العقيلة للبناتعلميسرى رياض صالح عبد903271512045094

الطب/جامعة كربالء702اعدادية الثقافة للبناتعلميفاطمه ظاهر مهدي حسن904271512055197

الطب/جامعة كربالء701.7ثانوية الذرى للمتميزينعلميمحمد علي هادي جاسم905271511029052

الطب/جامعة كربالء701ثانوية سيف الحق للبناتعلميرحاب حسين موات خلف906271512076015

الطب/جامعة كربالء700.3ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميتسنيم ميثم عبد المهدي حسين907271512077013

الطب/جامعة كربالء699.8ثانوية الذرى للمتميزينعلميحسام مهدي عبد الصاحب عبد الحسين908271511029010

الطب/جامعة كربالء699.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميصفا محمود عباس محمد علي909271512077040

الطب/جامعة كربالء699.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميزهراء حاتم كاظم محمد علي910271512077021

الطب/جامعة كربالء699اعدادية الثقافة للبناتعلميفاطمه محمود مالك حسن911271512055204

الطب/جامعة كربالء699اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعبد هللا حمزه عبد هللا حمد912271511005167

الطب/جامعة كربالء698.9ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلمياورانا صباح واجد علي913271512077007

الطب/جامعة كربالء697.9ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميبنين سلمان عبد الزهره جلوب914271512077009

الطب/جامعة كربالء697ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميصفا فؤاد مرتضى هادي915271512077039

الطب/جامعة كربالء697اعدادية الثقافة للبناتعلميتقوى عبد الكاظم علي فاضل916271512055052

الطب/جامعة كربالء697اعدادية اإلقتدار للبنينعلميفرقان محمد علي عبد الحسين محمد917271511019080

الطب/جامعة كربالء697ثانوية الزهراء للبناتعلمينبأ محمد جواد محمود محمد918271512061045

140 من 27صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2016/2015القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب/جامعة كربالء696.7ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميتبارك حسين عبد علي محمد صادق919271512077012

الطب/جامعة كربالء695.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميساره مجيد منسي جاسم920271512077035

الطب/جامعة كربالء695اعدادية اسامة بن زيد للبنينعلميعلي محمد عبد زيد لفته921271511016052

الطب/جامعة كربالء695اعدادية ماريا القبطية للبناتعلمياصيل نعمه رحيم موسى922271512052006

الطب/جامعة كربالء695اعدادية كربالء للبنينعلميعلي نجم الدين عبد هللا محمد923271511001340

الطب/جامعة كربالء695اعدادية النجاح للبناتعلميفاطمه فخرى الدين مجيد حميد924271512060223

الطب/جامعة كربالء694.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميازل زهير عبد الرسول علوان925271512077004

الطب/جامعة كربالء694.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميضي عادل حسين محسن926271512077041

الطب/جامعة كربالء694اعدادية الثقافة للبناتعلميرسل ميثم راضي كريم927271512055085

الطب/جامعة كربالء694اعدادية الثقافة للبناتعلميفاطمه صاحب عباس شامخ928271512055195

الطب/جامعة كربالء693.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميزهراء صفاء مهدي محمود929271512077025

الطب/جامعة كربالء693.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميساره شهيد ساجت والي930271512077034

الطب/جامعة كربالء693اعدادية العقيلة للبناتعلميعذراء ستار كاظم جواد931271512045107

الطب/جامعة كربالء693اعدادية النجاح للبناتعلميدالل طالب محمد نعيمه932271512060090

الطب/جامعة كربالء693ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميتكتم ميثم عبد المهدي حسين933271512077016

الطب/جامعة كربالء692اعدادية الثقافة للبناتعلميمريم عدنان حامد ماضي934271512055221

الطب/جامعة كربالء692اعدادية النجاح للبناتعلميزهراء خليل هادي عبد935271512060118

الطب/جامعة كربالء691.6ثانوية الذرى للمتميزينعلمييوسف صادق يوسف مرتضى936271511029071

الطب/جامعة كربالء691.3ثانوية الذرى للمتميزينعلميمحمد ستار جبار راهي937271511029047

الطب/جامعة كربالء691اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعلي قاسم مجيد حسن938271511005220

الطب/جامعة كربالء691اعدادية النجاح للبناتعلميفرقان محمود عباس هادي939271512060231

الطب/جامعة كربالء691اعدادية النجاح للبناتعلمياخالص عبد الحسين حميدي خرباط940271512060013

الطب/جامعة كربالء691اعدادية النجاح للبناتعلميحوراء كريم عبد زيد حمود941271512060079

الطب/جامعة كربالء690.1ثانوية الذرى للمتميزينعلميعلي ناظم صادق مصطفى942271511029036

الطب/جامعة كربالء690اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعلي رسول جليل محسن943271511002218

الطب/جامعة كربالء690اعدادية غزة للبناتعلميعال باسم صالح صاحب944271512057150

الطب/جامعة كربالء690اعدادية النجاح للبناتعلميحوراء باقر حسين سلمان945271512060072

الطب/جامعة كربالء690اعدادية االمامة للبناتعلميضحى تحسين علي حسين946271512062085

الطب/جامعة كربالء690اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميحوراء مهدي عبد الهادي صالح947271512063028

الطب/جامعة كربالء690اعدادية النجاح للبناتعلمياية محمد داخل علوان948271512060006

الطب/جامعة كربالء690اعدادية الفتح للبنينعلميكمال قحطان مبدر عباس949271511011073

الطب/جامعة كربالء690اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميزينب خضر عباس كاحي950271512087047

الطب/جامعة كربالء689اعدادية النجاح للبناتعلميساره بهاء عبد اللطيف راضي951271512060164

الطب/جامعة كربالء689اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميجابر يونس جابر حسين952271511002067

140 من 28صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2016/2015القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب/جامعة كربالء689اعدادية الفاروق للبناتعلمينرجس علي احمد فارس953271512069130

الطب/جامعة كربالء689اعدادية النجاح للبناتعلمياسراء سالم مهدي حمادي954271512060021

الطب/جامعة كربالء689اعدادية الثقافة للبناتعلميندى خلف حسين رومي955271512055237

الطب/جامعة كربالء688ثانوية الذرى للمتميزينعلميمرتجى قاسم حمودي جواد956271511029055

الطب/جامعة كربالء688اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميزهراء ناجح حسن عباس957271512063053

الطب/جامعة كربالء688اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد ناظم سوادي عبود958271511005309

الطب/جامعة كربالء688اعدادية كربالء للبناتعلميصفا حميد يعقوب عبد959271512056202

الطب/جامعة كربالء688اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد عبد الحسين حسن عبد960271511005293

الطب/جامعة كربالء687.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعلي محمد حسين حميد محمد961271511005228

الطب/جامعة كربالء687.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسن هادي جوني خميس962271511005067

الطب/جامعة كربالء687اعدادية الروضتين للبناتعلميفاتن محمد هالوي شبيب963271512064139

الطب/جامعة كربالء687اعدادية النجاح للبناتعلمينور الهدى حيدر فؤاد رشيد964271512060279

الطب/جامعة كربالء687اعدادية الفواطم للبناتعلميفرح رزاق محسن زغير965271512058218

الطب/جامعة كربالء687اعدادية غزة للبناتعلميزهراء عبد الوهاب عبد الرزاق علي966271512057079

الطب/جامعة كربالء686اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميفاطمه خضير عباس صباح967271512087075

الطب/جامعة كربالء686اعدادية الهندية للبنينعلميذو الفقار هاني محسن ماضي968271511010089

الطب/جامعة كربالء686اعدادية النجاح للبناتعلميايه فاروق محمد رضا969271512060044

الطب/جامعة كربالء686اعدادية الفواطم للبناتعلميزينب علي شاكر عطيه970271512058132

الطب/جامعة كربالء686اعدادية النجاح للبناتعلميمأب ماجد حسن اسماعيل971271512060239

الطب/جامعة كربالء686اعدادية النجاح للبناتعلميدعاء محمد عبد علي محمد972271512060088

الطب/جامعة كربالء686اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميعبد الرحمن صالح كامل عجيل973271511027075

الطب/جامعة كربالء686ثانوية المدائن للبناتعلميبراق رزاق جواد كاظم974271512043006

الطب/جامعة كربالء686اعدادية الفرات للبنينعلميمصطفى جاسم محمد جواد975271511014148

الطب/جامعة كربالء686اعدادية المباهلة للبنينعلميحيدر عادل عبود حمادي976271511021046

الطب/جامعة كربالء686ثانوية الذرى للمتميزينعلميحمزه علي محمد عباس977271511029020

طب االسنان/جامعة كربالء709.8ثانوية الذرى للمتميزينعلميحيدر نبيل صاحب حسن978271511029023

طب االسنان/جامعة كربالء709.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلمينبأ فاهم عبيد جبر979271512077057

طب االسنان/جامعة كربالء707.1ثانوية الذرى للمتميزينعلميامان محمد صالح مهدي980271511029004

طب االسنان/جامعة كربالء705.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميغاده احمد سلمان عبد الرزاق981271512077046

طب االسنان/جامعة كربالء702.2ثانوية الذرى للمتميزينعلميحيدر سعد عبد محمد982271511029021

طب االسنان/جامعة كربالء702اعدادية كربالء للبناتعلميتبارك حليم عمران كاظم983271512056055

طب االسنان/جامعة كربالء700ثانوية الرفاه للبناتعلميرفل ميثم كاظم فرحان984271512080009

طب االسنان/جامعة كربالء698.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميفاطمه سعد عبد المنعم محمد حسن985271512077047

طب االسنان/جامعة كربالء697اعدادية الثقافة للبناتعلميهدى حسين محمد علي شريف986271512055258
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طب االسنان/جامعة كربالء696ثانوية الذرى للمتميزينعلميزيد موسى صالح مهدي987271511029025

طب االسنان/جامعة كربالء694اعدادية غزة للبناتعلميبراق عبد عون كاظم جاسم988271512057038

طب االسنان/جامعة كربالء693اعدادية كربالء للبناتعلميجواهر سعد محمد رضا حسين989271512056068

طب االسنان/جامعة كربالء692.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلمينور خليل ابراهيم محمد رضا990271512077060

طب االسنان/جامعة كربالء691اعدادية كربالء للبناتعلميزينه صادق محمد علي عبد الحسين991271512056165

طب االسنان/جامعة كربالء686اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميامير سالم محمد ناصر992271511005037

طب االسنان/جامعة كربالء685.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلمينور جواد كاظم محمد993271512077058

طب االسنان/جامعة كربالء685اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميزينب وصفي محمد طاهر عبد القادر994271512052058

طب االسنان/جامعة كربالء685اعدادية نهر العلقمي للبنينعلمياحمد عبد الحسين نايف مخيف995271511008010

طب االسنان/جامعة كربالء685ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميزهراء قحطان عباس بريس996271512077026

طب االسنان/جامعة كربالء685اعدادية االمامة للبناتعلميهدى صباح فهد جاسم997271512062115

طب االسنان/جامعة كربالء684اعدادية غزة للبناتعلميمريم عالوي محيسن حسن998271512057175

طب االسنان/جامعة كربالء684اعدادية كربالء للبنينعلميعلي محمد حسن صاحب حسن999271511001329

طب االسنان/جامعة كربالء683اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلمييحيى عمار شناوه مهدي1000271511004097

طب االسنان/جامعة كربالء683اعدادية النجاح للبناتعلميغاده احمد خضير كاظم1001271512060200

طب االسنان/جامعة كربالء683اعدادية الثقافة للبناتعلميأبرار رياض كاظم روضان1002271512055001

طب االسنان/جامعة كربالء683اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد جواد تكليف عبد الحسن1003271511005266

طب االسنان/جامعة كربالء683ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميميس نور شمخي جبر1004271512077055

طب االسنان/جامعة كربالء683اعدادية اليرموك للبناتعلميبنين عبد االمير بدر محمد1005271512059019

طب االسنان/جامعة كربالء683اعدادية النجاح للبناتعلميبراء علي خلف حسن1006271512060046

طب االسنان/جامعة كربالء682.4ثانوية الذرى للمتميزينعلميمصطفى حسن رزاق علوان1007271511029059

طب االسنان/جامعة كربالء682اعدادية المباهلة للبنينعلميحسين حميد عبد الزهره عبد هللا1008271511021035

طب االسنان/جامعة كربالء682اعدادية كربالء للبناتعلمينبأ حسين كاظم مطرود1009271512056280

طب االسنان/جامعة كربالء682اعدادية الفواطم للبناتعلمياستبرق راجح عبد الواحد اسماعيل1010271512058009

طب االسنان/جامعة كربالء682اعدادية كربالء للبناتعلميفاطمه رزاق فليح حسن1011271512056237

طب االسنان/جامعة كربالء682اعدادية الفتح للبنينعلميامجد حمزه عبد حسين1012271511011006

طب االسنان/جامعة كربالء682اعدادية عكاظ للبناتعلميخديجه احمد حسين علي1013271512088050

طب االسنان/جامعة كربالء682اعدادية اليرموك للبناتعلميمالذ صباح حسين حمزة1014271512059089

طب االسنان/جامعة كربالء682اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد رضا احمد عبد الرزاق محمد رضا1015271511005282

طب االسنان/جامعة كربالء681.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمرتضى هاشم محمد شمس الدين1016271511005327

طب االسنان/جامعة كربالء681اعدادية كربالء للبنينعلميايهاب وائل عبد الجليل سلمان1017271511001077

طب االسنان/جامعة كربالء681اعدادية الروضتين للبناتعلمينورس ميثم لطيف كاظم1018271512064180

طب االسنان/جامعة كربالء681اعدادية ام عمارة للبناتعلميزينب طالب امير عيسى1019271512071029

طب االسنان/جامعة كربالء681اعدادية الحسينية للبنينعلميمحمد رضا جمعه محمد1020271511009200
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طب االسنان/جامعة كربالء680.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميهدى عبود كاظم راضي1021271512077063

طب االسنان/جامعة كربالء680.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميهدى فائز عباس مهدي1022271512077064

طب االسنان/جامعة كربالء680اعدادية النجاح للبناتعلميحنين هاشم عبد الكريم محمد1023271512060071

طب االسنان/جامعة كربالء680اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميبنين عباس عبد الجليل عبد الحسين1024271512052019

طب االسنان/جامعة كربالء680اعدادية الثقافة للبناتعلميعفراء قاسم حسين اسود1025271512055182

طب االسنان/جامعة كربالء680اعدادية النجاح للبناتعلميمريم رسول عبد االمير عيسى1026271512060248

طب االسنان/جامعة كربالء680اعدادية النجاح للبناتعلميأيمان حسن قاسم حبيب1027271512060010

طب االسنان/جامعة كربالء680ثانوية الصالحات االهلية للبناتعلميبدور فاضل جاسم حميد1028271512086001

طب االسنان/جامعة كربالء679ثانوية الرقيم للبناتعلميرغد عزيز حاتم سعود1029271512054024

طب االسنان/جامعة كربالء679اعدادية كربالء للبنينعلميكاظم عبد الحسين كاظم ناصر1030271511001358

الصيدلة/جامعة كربالء704اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميهاجر علوان لفته عنون1031271512063119

الصيدلة/جامعة كربالء703اعدادية رابعة العدوية للبناتعلمينور عباس جريو علي1032271512063113

الصيدلة/جامعة كربالء695اعدادية غزة للبناتعلميشهد علي صاحب حمود1033271512057141

الصيدلة/جامعة كربالء690اعدادية غزة للبناتعلميسمانه عباس عبد االمير ناصر1034271512057132

الصيدلة/جامعة كربالء688.7ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميبنين عمار جاسم محمد1035271512077010

الصيدلة/جامعة كربالء687.9ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميزهراء خيري محمد علي عبد1036271512077024

الصيدلة/جامعة كربالء685اعدادية النجاح للبناتعلميسكينه علي شناوه سبتي1037271512060178

الصيدلة/جامعة كربالء684اعدادية النجاح للبناتعلميسرى محمد رضا جليل عبد الرضا1038271512060176

الصيدلة/جامعة كربالء683اعدادية النجاح للبناتعلميصفا زيد مخيف فارس1039271512060189

الصيدلة/جامعة كربالء682اعدادية االمامة للبناتعلميبراء فاضل صالح مهدي1040271512062026

الصيدلة/جامعة كربالء680اعدادية غزة للبناتعلميسجى ضرغام كاظم حسون1041271512057126

الصيدلة/جامعة كربالء680اعدادية االمامة للبناتعلميامنيه نجم عبد عون مجيد1042271512062015

الصيدلة/جامعة كربالء679.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميتبارك ابراهيم عبد الحسين عبد1043271512077011

الصيدلة/جامعة كربالء679اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميساره حسن غازي عبيس1044271512063065

الصيدلة/جامعة كربالء679اعدادية النجاح للبناتعلميآيات عادل فاضل حمزه1045271512060005

الصيدلة/جامعة كربالء679اعدادية االمامة للبناتعلميرغد عالء حسين ما شاء هللا1046271512062054

الصيدلة/جامعة كربالء678اعدادية كربالء للبناتعلميفاطمه حيدر علي حسن1047271512056234

الصيدلة/جامعة كربالء677اعدادية الفتح للبنينعلميمهند صاحب عودة مليخ1048271511011090

الصيدلة/جامعة كربالء677اعدادية غزة للبناتعلمياسيل عالء حسين عجيل1049271512057012

الصيدلة/جامعة كربالء676.9ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميجنات هاشم جواد كاظم1050271512077017

الصيدلة/جامعة كربالء676.7ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميتقى حامد جاسم محمد1051271512077014

الصيدلة/جامعة كربالء676اعدادية الثقافة للبناتعلميصفا عصام عبد العباس عبد الرسول1052271512055174

الصيدلة/جامعة كربالء676اعدادية االمامة للبناتعلميأبتهال هاني محمد عبد الرزاق1053271512062001

الصيدلة/جامعة كربالء676اعدادية االمامة للبناتعلميهدى صباح فاضل عبد الرزاق1054271512062114
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الصيدلة/جامعة كربالء676اعدادية الهندية للبنينعلميحيدر عباس علي عبد الحسين1055271511010083

الصيدلة/جامعة كربالء676اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميغيث داخل سلمان حسين1056271511005236

الصيدلة/جامعة كربالء676اعدادية النجاح للبناتعلميمروج رزاق عبود سلمان1057271512060240

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميساره شعالن حسن عباس1058271512063066

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية االمامة للبناتعلميشفاء عبد الحسين حمزه مجبل1059271512062081

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميحوراء عباس كيطان منسي1060271512049017

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية كربالء للبنينعلميحسنين جعفر حسين محمد1061271511001125

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية كربالء للبنينعلميطاهر ايوب طاهر علي1062271511001250

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية الفواطم للبناتعلمينور زهير يوسف مشجل1063271512058253

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية الثقافة للبناتعلميزينب محمد عبد الجبار حسن1064271512055134

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية النجاح للبناتعلميحنين باقر حسين سلمان1065271512060068

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميبنين فالح عليوي حسن1066271512052021

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية الروضتين للبناتعلميبتول رياض شمخي علي1067271512064033

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميسلطان حسن علي لفته1068271511005138

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميشمس عقيل عيسى ابراهيم1069271512087060

الصيدلة/جامعة كربالء674.9ثانوية الذرى للمتميزينعلميمحمد صالح محمود ناجي1070271511029049

الصيدلة/جامعة كربالء674.5ثانوية الذرى للمتميزينعلميمنتظر ميثم شعالن درويش1071271511029067

الصيدلة/جامعة كربالء674.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميطه عماد فاضل داود1072271511005154

الهندسة/جامعة كربالء674اعدادية اليرموك للبناتعلميزهراء رياض محمد خضير1073271512059041

الهندسة/جامعة كربالء674اعدادية اليرموك للبناتعلميمريم عالء عباس محمد1074271512059088

الهندسة/جامعة كربالء673اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميزيد احمد محمود محمد رضا1075271511005122

الهندسة/جامعة كربالء673اعدادية الثقافة للبناتعلميسجى ناظم حمود فرهود1076271512055156

الهندسة/جامعة كربالء673ثانوية المدائن للبناتعلميصابرين حسن هادي بدر1077271512043025

الهندسة/جامعة كربالء672ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميطيبه جمال شاكر صبري1078271512047084

الهندسة/جامعة كربالء672اعدادية الفواطم للبناتعلميهديل هادي حسين كاظم1079271512058284

الهندسة/جامعة كربالء671اعدادية اليرموك للبناتعلميحوراء عادل ابراهيم محمد1080271512059029

الهندسة/جامعة كربالء671اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمصطفى احمد عبد العباس حسن1081271511005333

الهندسة/جامعة كربالء671اعدادية كربالء للبنينعلميعلي محمد عباس شاكه1082271511001332

الهندسة/جامعة كربالء671اعدادية النجاح للبناتعلميلقى صاحب عبد االمير علوي1083271512060237

الهندسة/جامعة كربالء671اعدادية الثقافة للبناتعلميايمان زمان صاحب مهدي1084271512055032

الهندسة/جامعة كربالء671اعدادية كربالء للبناتعلميأمنه اياد حسون ناصر1085271512056005

الهندسة/جامعة كربالء671اعدادية البسملة للبناتعلميبنين يوسف طاهر معن1086271512068021

الهندسة/جامعة كربالء670.9اعدادية النجاح للبناتعلميوهج محمد رضا مهدي1087271512060323

الهندسة/جامعة كربالء670اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسين شفيق حمزه طاهر1088271511005083
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الهندسة/جامعة كربالء670اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميهديل حيدر محمد حسون1089271512063126

الهندسة/جامعة كربالء670اعدادية الثقافة للبناتعلميزهراء نعمان كاظم محسن1090271512055127

الهندسة/جامعة كربالء669.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميمريم حسين عبد علي محمد صادق1091271512077051

الهندسة/جامعة كربالء669.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعلي حسين جواد كاظم1092271511005194

الهندسة/جامعة كربالء669اعدادية كربالء للبناتعلميمالك مهدي جهاد مهدي1093271512056268

الهندسة/جامعة كربالء669اعدادية الفواطم للبناتعلميسجى عباس حمود مطرود1094271512058153

الهندسة/جامعة كربالء669اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميطه محمد عيدان محسن1095271511005155

الهندسة/جامعة كربالء669اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميمريم رحيم راضي حسن1096271512063095

الهندسة/جامعة كربالء668.6ثانوية الذرى للمتميزينعلميحسن حيدر حامد عباس1097271511029011

الهندسة/جامعة كربالء668اعدادية الثقافة للبناتعلميكوثر صالح رسول محسن1098271512055209

الهندسة/جامعة كربالء668اعدادية كربالء للبنينعلميعلي يسري عبد عباس1099271511001343

الهندسة/جامعة كربالء668اعدادية كربالء للبناتعلميُعال عبد الحسين محمد علي حمزه1100271512056215

الهندسة/جامعة كربالء668اعدادية غزة للبناتعلميزينه حيدر احمد هاشم1101271512057115

الهندسة/جامعة كربالء668اعدادية غزة للبناتعلميعلياء ضياء عزيز محمد1102271512057153

الهندسة/جامعة كربالء668اعدادية الفواطم للبناتعلميمريم سهيل شمخي خزعل1103271512058227

الهندسة/جامعة كربالء667.7ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميحوراء حيدر هادي عيسى1104271512077019

الهندسة/جامعة كربالء667ثانوية الذرى للمتميزينعلميابراهيم علي كرم محسن1105271511029001

الهندسة/جامعة كربالء667اعدادية النجاح للبناتعلميحوراء علي عبد الستار عبد االمير1106271512060077

الهندسة/جامعة كربالء667اعدادية الثقافة للبناتعلميساره احمد فؤاد شهيد1107271512055140

الهندسة/جامعة كربالء667اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء حسين عبد الرحيم عبد علي1108271512056126

الهندسة/جامعة كربالء667اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميارجوان ستار عيسى عرب1109271512087008

الهندسة/جامعة كربالء667ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميبدور عبد علي مكي حسين1110271512047013

الهندسة/جامعة كربالء666.9ثانوية الذرى للمتميزينعلمياصالن صباح نوري اصالن1111271511029003

الهندسة/جامعة كربالء666ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميزهراء كاظم عبد الحسين عباس1112271512077027

الهندسة/جامعة كربالء666اعدادية النجاح للبناتعلمينجالء سهيل مزهر حسين1113271512060269

الهندسة/جامعة كربالء666ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميغصون نعمه حميد كريم1114271512070031

الهندسة/جامعة كربالء666اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعقيل قاسم حسن علوان1115271511005175

الهندسة/جامعة كربالء666اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميمصطفى ناصر حسين حمادي1116271511027133

الهندسة/جامعة كربالء666اعدادية النجاح للبناتعلميصابرين كريم عبد راهي1117271512060186

الهندسة/جامعة كربالء665.5اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميوسام قيس حسن خشان1118271511005378

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية الحسينية للبنينعلميهاني كريم رشيد فرحان1119271511009239

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمجتبى احمد توفيق عباس1120271511005251

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية الرجيبة للبنينعلميالمؤمن نوري فاضل نعمه1121271511020011

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعالء عماد يوسف مهدي1122271511005179
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الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية النجاح للبناتعلمينور الهدى عادل نعمه محمود1123271512060282

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية الفواطم للبناتعلميعلياء كاظم محمد شبيب1124271512058191

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية الروضتين للبناتعلميزهراء هادي حميد نايف1125271512064092

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية النجاح للبناتعلميرونق حميد عبد علي ناصر1126271512060107

الهندسة/جامعة كربالء664اعدادية الفواطم للبناتعلميزينه محمد خضير ظاهر1127271512058143

الهندسة/جامعة كربالء664اعدادية الهندية للبنينعلمياحمد جابر حسين حسن1128271511010003

الهندسة/جامعة كربالء664اعدادية الفواطم للبناتعلميهاجر عادل محسن كاظم1129271512058265

الهندسة/جامعة كربالء664ثانوية المدائن للبناتعلمينور الحسين علي حسين هادي1130271512043044

الهندسة/جامعة كربالء664اعدادية الرجيبة للبنينعلميايهاب كريم عبد الكاظم جاسم1131271511020013

الهندسة/جامعة كربالء664اعدادية الفواطم للبناتعلميهاجر حسين جواد كاظم1132271512058264

الهندسة/جامعة كربالء663.9ثانوية الذرى للمتميزينعلميبراق محمد رزاق سلمان1133271511029007

الهندسة/جامعة كربالء663.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميشمس الضحى كريم عبد نور مال هللا1134271512077037

الهندسة/جامعة كربالء663اعدادية المهيمن للبنينعلميعلي محمد مهدي عبيس1135271511035062

الهندسة/جامعة كربالء663اعدادية الفواطم للبناتعلميهدى علي محمد عباس1136271512058276

الهندسة/جامعة كربالء663اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميمريم زغير جالب عباس1137271512063096

الهندسة/جامعة كربالء663اعدادية غزة للبناتعلميهاله سلمان عناد عبد1138271512057197

الهندسة/جامعة كربالء663ثانوية البساط االخضر للبنينعلميعلي محسن هادي نعمه1139271511034054

الهندسة/جامعة كربالء662اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميرسل رفيق عبد عون فاضل1140271512087036

الهندسة/جامعة كربالء662اعدادية الثقافة للبناتعلميسنار علي حافظ جوده1141271512055163

الهندسة/جامعة كربالء662اعدادية كربالء للبنينعلميمنتظر علي كاظم محمد1142271511001490

الهندسة/جامعة كربالء662اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميزهراء عبد االمير حبيب رحيم1143271512063048

الهندسة/جامعة كربالء662اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميزهراء محمد عيسى صادق1144271512063051

الهندسة/جامعة كربالء662اعدادية النجاح للبناتعلميفاطمة سالم حسين علي1145271512060205

الهندسة/جامعة كربالء662اعدادية كربالء للبناتعلميسماء حيدر مريود حسون1146271512056188

الهندسة/جامعة كربالء661.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميزينب محسن نعمه صادق1147271512077032

الهندسة/جامعة كربالء661اعدادية بغداد للبناتعلميحنين عبد هللا ثجيل عبد هللا1148271512079023

الهندسة/جامعة كربالء661اعدادية كربالء للبناتعلمييُُسر هيثم ثابت محمد1149271512056334

الهندسة/جامعة كربالء661اعدادية كربالء للبنينعلميرضا رحمان محمد حسون1150271511001201

الهندسة/جامعة كربالء661اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميزهراء حمزه عبد الحسين فضل هللا1151271512063045

الهندسة/جامعة كربالء660اعدادية كربالء للبناتعلميجهاد جبار محمد علي1152271512056067

الهندسة/جامعة كربالء660اعدادية الفواطم للبناتعلميفاطمة محسن جاسم خضر1153271512058198

الهندسة/جامعة كربالء660ثانوية الرفاه للبناتعلميندى سامي كتاب عبادي1154271512080026

الهندسة/جامعة كربالء659.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميالبتول نزار محي مهدي1155271512077005

الهندسة/جامعة كربالء659اعدادية الثقافة للبناتعلميمريم ابراهيم عبد الجليل ابراهيم1156271512055217
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الهندسة/جامعة كربالء659اعدادية النجاح للبناتعلميرسل صالح حسين جعفر1157271512060098

العلوم/جامعة كربالء664اعدادية كربالء للبناتعلميزينه غالب عبد الكريم عباس1158271512056167

العلوم/جامعة كربالء649اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميحليمه حمد حسين محمد1159271512049015

العلوم/جامعة كربالء645اعدادية كربالء للبناتعلميساره عدنان هاشم محمد علي1160271512056177

العلوم/جامعة كربالء643اعدادية النجاح للبناتعلميمنار ضياء عطشان شبيب1161271512060260

العلوم/جامعة كربالء643اعدادية عكاظ للبناتعلميساره مجيد عبيد ضاحي1162271512088095

العلوم/جامعة كربالء640اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميكوثر حمد حسين محمد1163271512049063

العلوم/جامعة كربالء640اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميقمر حيدر محمد علي عبد الساده1164271512049061

العلوم/جامعة كربالء638اعدادية الثقافة للبناتعلميمريم رضا محمد تقي موسى1165271512055219

العلوم/جامعة كربالء633اعدادية غزة للبناتعلميسبأ حامد رشيد حسن1166271512057122

العلوم/جامعة كربالء631اعدادية الروضتين للبناتعلميبنين حامد جاسم عبد الزهره1167271512064041

العلوم/جامعة كربالء630اعدادية كربالء للبناتعلميفاطمه قاسم كاظم شريف1168271512056244

العلوم/جامعة كربالء626اعدادية الفواطم للبناتعلميفاطمه محمد جواد عبد1169271512058211

العلوم/جامعة كربالء626اعدادية كربالء للبناتعلمينور عالء عزيز يوسف1170271512056303

العلوم/جامعة كربالء626ثانوية سيف الحق للبناتعلميعبير عبد علي علوان نجم1171271512076024

العلوم/جامعة كربالء623اعدادية غزة للبناتعلميزينب علي جاسم كاظم1172271512057103

العلوم/جامعة كربالء622اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميحنين تاميم عبد علي هاشم1173271512063026

العلوم/جامعة كربالء619اعدادية النجاح للبناتعلميمريم محمد علي حميد حسن1174271512060257

العلوم/جامعة كربالء617اعدادية الثقافة للبناتعلميبنين اياد فيصل عبيس1175271512055043

العلوم/جامعة كربالء617اعدادية االمامة للبناتعلميهبه علي محمد حسن علي1176271512062112

العلوم/جامعة كربالء615اعدادية االمامة للبناتعلمينبأ محمد حسين عبد عون1177271512062106

العلوم/جامعة كربالء614اعدادية الثقافة للبناتعلميحوراء رحمن علي جواد1178271512055065

العلوم/جامعة كربالء614اعدادية العقيلة للبناتعلميزينب عبد االمير جليل عبد الرزاق1179271512045080

العلوم/جامعة كربالء613اعدادية االمامة للبناتعلمياستبرق جوده كاظم لفته1180271512062010

العلوم/جامعة كربالء613ثانوية النبأ العظيم للبناتعلمينور رعد حسين علوان1181271512047123

العلوم/جامعة كربالء613اعدادية كربالء للبناتعلميمنال ناصر سرحان عزوز1182271512056269

العلوم/جامعة كربالء612اعدادية كربالء للبنينعلميعلي محمد عبد الجواد يوسف1183271511001333

العلوم/جامعة كربالء612اعدادية البسملة للبناتعلميهدى سالم حمزه مياح1184271512068116

العلوم/جامعة كربالء612اعدادية كربالء للبناتعلمينور غالب فهد عجيل1185271512056305

العلوم/جامعة كربالء612ثانوية المدائن للبناتعلميضحى فايق طالب حسون1186271512043028

العلوم/جامعة كربالء611اعدادية الثقافة للبناتعلميشهد عماد كاظم جبر1187271512055170

العلوم/جامعة كربالء610اعدادية عكاظ للبناتعلمياسماء بهاء كاظم حسون1188271512088013

العلوم/جامعة كربالء609اعدادية العقيلة للبناتعلميغيداء عباس حسين حمزه1189271512045117

العلوم/جامعة كربالء608اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميزينب عامر كاظم ابراهيم1190271512063057
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العلوم/جامعة كربالء608ثانوية الرقيم للبناتعلميرنا ساجد حمزه عباس1191271512054027

العلوم/جامعة كربالء606ثانوية الرفاه للبناتعلميزينب علي حسين ناصر1192271512080012

العلوم/جامعة كربالء605اعدادية الروضتين للبناتعلميهديه بدري ذياب جياد1193271512064189

العلوم/جامعة كربالء605اعدادية الفاروق للبناتعلميوالء عبد الرضا عبد سلمان1194271512069156

العلوم/جامعة كربالء605اعدادية المهيمن للبنينعلميعباس علي حمد فرحان1195271511035046

العلوم/جامعة كربالء604اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمنتظر حيدر عبد الحسن جاسم1196271511005362

العلوم/جامعة كربالء604اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميسبأ كاظم حسين كاظم1197271512063069

العلوم/جامعة كربالء603ثانوية الرقيم للبناتعلميدعاء فرحان رياح فرهود1198271512054020

العلوم/جامعة كربالء603اعدادية الفواطم للبناتعلميهدى محمد فاضل جابر1199271512058277

العلوم/جامعة كربالء601اعدادية الفواطم للبناتعلميمروه عادل شاكر رشيد1200271512058225

العلوم/جامعة كربالء601اعدادية الثقافة للبناتعلميضحى حيدر مرزوك عبد الحسين1201271512055178

العلوم/جامعة كربالء601اعدادية غزة للبناتعلميكوثر خضير مهدي محيسن1202271512057171

العلوم/جامعة كربالء601اعدادية الفتح للبنينعلميفاضل ناظم عمران عباس1203271511011068

العلوم/جامعة كربالء600اعدادية كربالء للبناتعلميغاده عبد الهادي حسن جواد1204271512056217

العلوم/جامعة كربالء599اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميهبه عبد االمير حسن عاشور1205271512087107

العلوم/جامعة كربالء599اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميرسل ابراهيم حسين محيميد1206271512063035

العلوم/جامعة كربالء598اعدادية الثقافة للبناتعلميساره عمار حسين ناصر1207271512055150

العلوم/جامعة كربالء598اعدادية اليرموك للبناتعلميفرح قاسم عباس جواد1208271512059082

العلوم/جامعة كربالء598اعدادية الروضتين للبناتعلمياالء ناجح مسلم حسين1209271512064027

العلوم/جامعة كربالء596اعدادية اإلقتدار للبنينعلميحسن شاكر عبد هللا حسين1210271511019019

العلوم/جامعة كربالء596ثانوية السدرة للبناتعلميمريم ناظم عبد الحسين سلطان1211271512046090

العلوم/جامعة كربالء596اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعلي احسان علي هايس1212271511005182

العلوم/جامعة كربالء595ثانوية الرقيم للبناتعلميايمان حسين وداعه عبيد1213271512054009

العلوم/جامعة كربالء594اعدادية عكاظ للبناتعلميرنده ثعبان كامل نوري1214271512088072

العلوم/جامعة كربالء593اعدادية ام عمارة للبناتعلميفاطمه جبار جواد كاظم1215271512071045

العلوم/جامعة كربالء592اعدادية عكاظ للبناتعلميزينه علي جويعد لعيبي1216271512088094

العلوم/جامعة كربالء591ثانوية المدائن للبناتعلميفاطمه قاسم طاهر حسين1217271512043034

العلوم/جامعة كربالء591اعدادية كربالء للبناتعلميعبير عبد الكريم قاسم هاشم1218271512056209

العلوم/جامعة كربالء591اعدادية الفواطم للبناتعلميضحى سجاد عبد االمير حسن1219271512058184

العلوم/جامعة كربالء591اعدادية البسملة للبناتعلمياالء هاشم سلمان عطا هللا1220271512068013

العلوم/جامعة كربالء590ثانوية الوند للبناتعلميرقيه ناظم كاظم عباس1221271512044007

العلوم/جامعة كربالء590ثانوية الوند للبناتعلميساره هاشم نواف موسى1222271512044014

العلوم/جامعة كربالء589ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينعلميعقيل منعم هاشم فاضل1223271511033041

العلوم/جامعة كربالء589ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميمريم مهدي عسكر مبارك1224271512072051
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العلوم/جامعة كربالء589اعدادية كربالء للبناتعلميكوثر حازم جاسم عبد االمير1225271512056253

العلوم/جامعة كربالء589اعدادية كربالء للبنينعلميتقي عبد الحسين جابر مهدي1226271511001089

العلوم/جامعة كربالء589اعدادية كربالء للبنينعلميحسين فاضل محسن محمد1227271511001154

العلوم/جامعة كربالء589اعدادية كربالء للبنينعلميامير احمد هدام عليوي1228271511001051

العلوم/جامعة كربالء588اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميرحاب عبد علي جودة نعمة1229271512048020

العلوم/جامعة كربالء588اعدادية اليرموك للبناتعلميايات جبار سامي عبد الرزاق1230271512059010

العلوم/جامعة كربالء588اعدادية النجاح للبناتعلميهبه ماجد عبد زيد صالح1231271512060306

العلوم/جامعة كربالء587اعدادية المباهلة للبنينعلميابراهيم خليل عبد الزهره طعمه1232271511021007

العلوم/جامعة كربالء587اعدادية االمامة للبناتعلميمريم ناصر جبار حسن1233271512062100

العلوم/جامعة كربالء586اعدادية الفتح للبنينعلميحيدر صاحب سعيد عزيز1234271511011030

العلوم/جامعة كربالء586اعدادية كربالء للبنينعلميحسين حمزه تمياط علوان1235271511001139

العلوم/جامعة كربالء586اعدادية اإلقتدار للبنينعلميمصطفى عبد الحسين عناد خضير1236271511019116

العلوم/جامعة كربالء585اعدادية الثقافة للبناتعلميفاطمه سالم عبيد جهادي1237271512055194

العلوم/جامعة كربالء585اعدادية االمامة للبناتعلميحنان عبد الستار جبار شمخي1238271512062034

العلوم/جامعة كربالء585اعدادية كربالء للبناتعلميزينب عادل جاسم محمد1239271512056153

العلوم/جامعة كربالء585اعدادية النجاح للبناتعلميمريم قاسم اكبر حسين1240271512060252

العلوم/جامعة كربالء585ثانوية حمورابي للبنينعلميمصطفى علي عبد العباس عطار1241271511025024

العلوم/جامعة كربالء585اعدادية النجاح للبناتعلميدموع زهير خميس محمد1242271512060091

العلوم/جامعة كربالء584اعدادية الثبات للبنينعلمياحمد حسين علي تومان1243271511024002

العلوم/جامعة كربالء584اعدادية النجاح للبناتعلميساره عادل يوسف علي1244271512060168

العلوم/جامعة كربالء583اعدادية العقيلة للبناتعلميفاطمه فاضل صلبي كاظم1245271512045127

العلوم/جامعة كربالء582اعدادية العقيلة للبناتعلميعجيبه جميل كاظم باقر1246271512045106

العلوم/جامعة كربالء582اعدادية الفواطم للبناتعلميحوراء عبد الحميد محسن خصاف1247271512058065

العلوم/جامعة كربالء582اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلمياحمد عصام محمد سعيد احمد1248271511005015

العلوم/جامعة كربالء582اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميرسل نعيم عبد هللا علي1249271512063039

العلوم/جامعة كربالء581اعدادية بغداد للبناتعلميزينب نعمه عبيس لفته1250271512079044

العلوم/جامعة كربالء581اعدادية الروضتين للبناتعلميضحى كريم طالب جوده1251271512064130

العلوم/جامعة كربالء581اعدادية الرياحي للبنينعلميعباس حمزه دخل ذياب1252271511013105

العلوم/جامعة كربالء580اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميزيد فارس غازي حميد1253271511002150

العلوم/جامعة كربالء579اعدادية الفاروق للبناتعلميغفران صادق جعفر موسى1254271512069103

العلوم/جامعة كربالء579اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميكوثر نعمه عبد الكاظم يوسف1255271512052075

العلوم/جامعة كربالء578اعدادية الروضتين للبناتعلميزبيده غالب عساف عبد الراشد1256271512064074

العلوم/جامعة كربالء578اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء مهدي جاسم محمد1257271512056146

العلوم/جامعة كربالء578اعدادية بغداد للبناتعلميزهراء محمد مهنه ثجيل1258271512079038
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العلوم/جامعة كربالء577اعدادية النجاح للبناتعلميفاطمه عبد الكاظم خضير عبيس1259271512060218

العلوم/جامعة كربالء577اعدادية الفواطم للبناتعلميدعاء فاضل عباس محمد1260271512058074

العلوم/جامعة كربالء576اعدادية كربالء للبنينعلميعلي عزيز حسين انهير1261271511001321

العلوم/جامعة كربالء576اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميفاطمه محمد جاسم عباس1262271512049059

العلوم/جامعة كربالء575اعدادية النجاح للبناتعلميزهراء رضا حسن عباس1263271512060121

العلوم/جامعة كربالء575اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميضحى يحيى نوري عبد الساده1264271512087064

العلوم/جامعة كربالء575ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميوفاء فائق مجدي علي1265271512072060

العلوم/جامعة كربالء574اعدادية عكاظ للبناتعلمينيران ناظم سعود حسون1266271512088149

العلوم/جامعة كربالء574اعدادية الفاروق للبناتعلميسجى عبد الواحد صادق عالوي1267271512069081

العلوم/جامعة كربالء574اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميفالح محمد مهدي هاشم1268271511002266

العلوم/جامعة كربالء574اعدادية اليرموك للبناتعلميزهراء محمد محمود حمد1269271512059046

العلوم/جامعة كربالء573اعدادية العقيلة للبناتعلميضفاف حنظل بندر سعود1270271512045104

العلوم/جامعة كربالء573اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعلي برهان عبد االمير عبد علي1271271511005185

العلوم/جامعة كربالء573اعدادية االمامة للبناتعلميتقى مهنى كريم كاظم1272271512062030

العلوم/جامعة كربالء573اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميشهله محمد عبيد كاظم1273271512049045

العلوم/جامعة كربالء573اعدادية الثقافة للبناتعلميضحى حمزه عبد الزهره خضير1274271512055177

العلوم/جامعة كربالء572اعدادية العقيلة للبناتعلميايات عباس حمزه عباس1275271512045023

العلوم/جامعة كربالء572اعدادية كربالء للبنينعلميمرتضى سالم حسين حسن1276271511001444

العلوم/جامعة كربالء572اعدادية الفرات للبنينعلميمنتظر حبيب سعود راضي1277271511014160

العلوم/جامعة كربالء571اعدادية البسملة للبناتعلميزهراء محمد غازي فرحان1278271512068053

العلوم/جامعة كربالء570اعدادية البسملة للبناتعلميفاطمه حسب جاسب صكر1279271512068084

العلوم/جامعة كربالء570ثانوية الزهراء للبناتعلميرقيه حيدر محمد مهدي جابر1280271512061016

العلوم/جامعة كربالء570اعدادية الثقافة للبناتعلميمريم شاكر محسن هادي1281271512055220

العلوم/جامعة كربالء570اعدادية البسملة للبناتعلميبان جميل هادي كاظم1282271512068019

العلوم/جامعة كربالء570اعدادية النجاح للبناتعلميبنين عبد الحميد سعيد جواد1283271512060056

العلوم/جامعة كربالء569اعدادية العقيلة للبناتعلميضحى فؤاد حسن علي1284271512045102

العلوم/جامعة كربالء569اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميحسن فالح نجم عبد1285271511008033

العلوم/جامعة كربالء569اعدادية غزة للبناتعلميريام عباس مطشر عباس1286271512057077

العلوم/جامعة كربالء569اعدادية الثقافة للبناتعلميحوراء عبد الحسين محمد مراد1287271512055068

العلوم/جامعة كربالء567اعدادية بغداد للبناتعلمينبأ محمد عبد الرحيم شكري1288271512079079

العلوم/جامعة كربالء567اعدادية بغداد للبناتعلميبراق حسين كاظم خليل1289271512079017

العلوم/جامعة كربالء567اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميزيد منتظر مصطفى كاظم1290271511002152

العلوم/جامعة كربالء567اعدادية الفاروق للبناتعلمينجمه عبد الكريم صداع عبود1291271512069129

العلوم/جامعة كربالء567اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحسين عصام جاسم محمد1292271511002108
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العلوم/جامعة كربالء567اعدادية الفواطم للبناتعلميرواء عماد حميد حسن1293271512058095

العلوم/جامعة كربالء566اعدادية االمامة للبناتعلمينور مهدي هاشم فياض1294271512062111

العلوم/جامعة كربالء566ثانوية الرقيم للبناتعلميرحاب يوسف دخل شهيب1295271512054023

العلوم/جامعة كربالء566ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميشيماء حسن علي شريب1296271512047078

العلوم/جامعة كربالء566اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعلي كريم شاكر فرحان1297271511002241

العلوم/جامعة كربالء566اعدادية الثقافة للبناتعلميحنين عماد حسين جاسم1298271512055063

العلوم/جامعة كربالء566اعدادية الثبات للبنينعلميحسين فتوش حمود جبر1299271511024045

العلوم/جامعة كربالء565ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميغسق طالب عبيس حسين1300271512047090

العلوم/جامعة كربالء565اعدادية الثقافة للبناتعلميصفا حميد هادي مطلب1301271512055173

العلوم/جامعة كربالء565اعدادية الفواطم للبناتعلميغاده علي حسين هجوج1302271512058194

العلوم/جامعة كربالء565اعدادية كربالء للبنينعلميطاهر محمد خضير رمضان1303271511001251

العلوم/جامعة كربالء565اعدادية العقيلة للبناتعلميجيهان ضايف حسين نعيمه1304271512045037

العلوم/جامعة كربالء564.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلمييوسف احمد محمد حسن عباس1305271511005386

العلوم/جامعة كربالء564ثانوية البساط االخضر للبنينعلميوائل هادي نايف فاضل1306271511034088

العلوم/جامعة كربالء564ثانوية الشهيدة آمنة الصدر األهلية للبناتعلميرسل جاسب حسن عكله1307271512074010

العلوم/جامعة كربالء564اعدادية جابر االنصاري للبنينعلمياياد عماد عبد الوهاب حسون1308271511002059

العلوم/جامعة كربالء564اعدادية الرياحي للبنينعلميفالح هاشم سداوي فليح1309271511013154

العلوم/جامعة كربالء564ثانوية الزهراء للبناتعلميرسل عبد الحسين عبد االمير صادق1310271512061014

العلوم/جامعة كربالء563اعدادية عكاظ للبناتعلميعبير فؤاد حسن مونس1311271512088106

العلوم/جامعة كربالء561اعدادية الفواطم للبناتعلميسجى جبار هاشم عباس1312271512058151

العلوم/جامعة كربالء561اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميغيث حميد جليل حسن1313271511002257

العلوم/جامعة كربالء561اعدادية االمامة للبناتعلميزهراء علي عبيد عريبي1314271512062065

العلوم/جامعة كربالء561اعدادية الفاروق للبناتعلميرباب عبد الكريم كاظم عطيه1315271512069048

العلوم/جامعة كربالء560اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمنتظر محمد رحيم حسين1316271511005368

العلوم/جامعة كربالء560اعدادية ام عمارة للبناتعلميريام ظاهر حبيب خابط1317271512071017

العلوم/جامعة كربالء559اعدادية الثقافة للبناتعلميزهراء خالد خضير ابراهيم1318271512055109

العلوم/جامعة كربالء559اعدادية البالغ للبنينعلميحسين عبود صاحب طالل1319271511036025

العلوم/جامعة كربالء559اعدادية كربالء للبنينعلميحيدر اياد هدام عليوي1320271511001171

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء674اعدادية النجاح للبناتعلميفاطمه عبد الحسين عباس علوان1321271512060217

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء671اعدادية كربالء للبناتعلمينهايه مختار اسماعيل علي1322271512056291

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء670اعدادية كربالء للبناتعلمياآلء مونس قاسم عبد السادة1323271512056029

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662اعدادية اليرموك للبناتعلميفاطمه حمد هللا صاحب علوان1324271512059078

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662اعدادية عكاظ للبناتعلمينبأ عليوي رجه مزهر1325271512088135

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659اعدادية الثقافة للبناتعلميأسراء طالب شجاي محمد1326271512055009
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العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658اعدادية الفاروق للبناتعلميجنان هادي هالل برهان1327271512069024

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658اعدادية الفواطم للبناتعلميرباب راضي فيصل ياسر1328271512058081

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657اعدادية النجاح للبناتعلمياسراء صباح مرزه حسن حسين1329271512060022

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657اعدادية النجاح للبناتعلميايات حيدر علوان محيل1330271512060037

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657اعدادية كربالء للبناتعلميرقيه مهدي حمزه مهدي1331271512056109

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657اعدادية النجاح للبناتعلميزينب حمزه جاسم محمد1332271512060143

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656اعدادية العقيلة للبناتعلميبتول منير عباس كاظم1333271512045028

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميذو النورين حسن هادي علوان1334271512070013

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655اعدادية الفواطم للبناتعلميصفا صادق جعفر عبد علي1335271512058182

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655اعدادية اليرموك للبناتعلميأنوار مصطفى جواد كاظم1336271512059006

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميسجى هادي عبدالحمزه عبار1337271512087057

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء جليل حسين حبيب1338271512056121

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655اعدادية الحسينية للبنينعلميحسين محمد حسين عبود1339271511009053

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654اعدادية العقيلة للبناتعلميأسيا عادل عبد الباري عبود1340271512045005

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654اعدادية العقيلة للبناتعلميزهراء احمد عليوي عبد1341271512045065

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654اعدادية كربالء للبناتعلميريام محسن عبد علي غزاي1342271512056117

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميزهراء حيدر ابراهيم دهالوي1343271512049022

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654اعدادية كربالء للبنينعلميليث عادل عبد الرسول موسى1344271511001374

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء653اعدادية اليرموك للبناتعلميزينب عبد هللا صاحب علوان1345271512059052

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651اعدادية الثقافة للبناتعلميهدى حمزه كاظم عباس1346271512055259

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651اعدادية كربالء للبناتعلميفاطمة حامد زايد جياد1347271512056229

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650اعدادية الروضتين للبناتعلميزينة عباس موسى هاشم1348271512064116

العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650اعدادية الثبات للبنينعلميحسين صبار محمد خرموش1349271511024038

القانون/جامعة كربالء635.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميزينب ضياء حسين علوان1350271512077030

القانون/جامعة كربالء622ثانوية البساط االخضر للبنينعلميمحمد عبد هللا عباس مطلب1351271511034072

القانون/جامعة كربالء604اعدادية البسملة للبناتعلميهند عبد العباس سالم مبارك1352271512068120

القانون/جامعة كربالء599اعدادية كربالء للبنينعلميحسين محمد علي محمد جمال الدين محمد علي1353271511001158

القانون/جامعة كربالء590اعدادية الحسينية للبنينعلميعباس كاظم عبد راضي1354271511009126

القانون/جامعة كربالء588اعدادية كربالء للبنينعلميعبد هللا ضياء يوسف نعمه1355271511001265

القانون/جامعة كربالء588اعدادية الفرات للبنينعلميهيثم عماد الدين عبد االمير محمد1356271511014171

القانون/جامعة كربالء578اعدادية الفاروق للبناتعلميدموع حسوني زاهي جاسم1357271512069044

القانون/جامعة كربالء577اعدادية العقيلة للبناتعلميأسراء حسن مراد عبود1358271512045003

القانون/جامعة كربالء576اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميأمل عباس محمد خضير1359271512049001

القانون/جامعة كربالء571اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميهدى عواد هاشم سوادي1360271512052096
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القانون/جامعة كربالء564اعدادية الفواطم للبناتعلميرؤى عالء محمد عبد الرزاق1361271512058077

القانون/جامعة كربالء562اعدادية كربالء للبنينعلميسجاد علي حسين عباس1362271511001223

القانون/جامعة كربالء559اعدادية كربالء للبناتعلميمروه عبد الوهاب اسماعيل عبد الرحيم1363271512056260

القانون/جامعة كربالء559اعدادية الهندية للبنينعلميمصطفى كاظم هادي ابو حليل1364271511010213

القانون/جامعة كربالء617اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيامير علي محسن هادي1365271521004012

القانون/جامعة كربالء596اعدادية الثقافة للبناتادبيساره محمد ناجي محمد1366271522055043

القانون/جامعة كربالء595اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيايه هادي خليل ابراهيم1367271522065012

القانون/جامعة كربالء593اعدادية الثقافة للبناتادبيسرور علي عباس علي1368271522055046

القانون/جامعة كربالء571اعدادية الياقوت للبنينادبيزيد محمد حسين كاظم1369271521038042

القانون/جامعة كربالء565اعدادية البسملة للبناتادبيحنين سلمان عبد عون علي1370271522068017

القانون/جامعة كربالء564اعدادية العقيلة للبناتادبيتبارك غازي عبد اكريعي1371271522045009

القانون/جامعة كربالء563ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيزهراء ابراهيم خليل نشمي1372271522053023

القانون/جامعة كربالء563ثانوية الزهراء للبناتادبيشكران ضياء شريف عبود1373271522061020

القانون/جامعة كربالء560اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزهراء حيدر حاتم جبار1374271522049021

القانون/جامعة كربالء556ثانوية السلوى للبناتادبيساره سعد علي محمد1375271522084010

القانون/جامعة كربالء556اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد صاحب نعمه دعون1376271521031111

القانون/جامعة كربالء556اعدادية رابعة العدوية للبناتادبيعبير عبد المنعم مطشر فشاخ1377271522063027

القانون/جامعة كربالء555اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمصطفى سالم ميرزه عبد الرحمن1378271521030067

القانون/جامعة كربالء549اعدادية غزة للبناتادبيفاطمه عبد الرسول كاظم طلب1379271522057074

القانون/جامعة كربالء549ثانوية الوثبة للبنينادبيمحمد علي عبد عون مجهد1380271521017055

القانون/جامعة كربالء549اعدادية الفاروق للبناتادبيعتاب رزاق حسين علي1381271522069057

القانون/جامعة كربالء544اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفاطمه حيدر حاتم جبار1382271522049032

القانون/جامعة كربالء544اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين عمران موسى عمران1383271521031036

القانون/جامعة كربالء542اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيغفران علي راضي محمد1384271522087045

القانون/جامعة كربالء541اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيهيام يوسف كامل درويش1385271522065081

القانون/جامعة كربالء540اعدادية بضعة الرسول للبناتادبينبأ عبد الحسين عبد طوفان1386271522087053

القانون/جامعة كربالء539اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء صاحب محمد كاظم1387271522067025

القانون/جامعة كربالء539اعدادية المدى للبنينادبيوهب جاسم محمد حمزه1388271521026055

القانون/جامعة كربالء536ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيهاجر محسن تقي عطيه1389271522072017

القانون/جامعة كربالء534اعدادية ام عمارة للبناتادبيرفل احمد سلمان داود1390271522071026

القانون/جامعة كربالء533ثانوية الفراهيدي للبنينادبيعباس كامل نعمه عبود1391271521028051

القانون/جامعة كربالء532اعدادية االمامة للبناتادبيمروه عقيل خليل ابراهيم1392271522062056

القانون/جامعة كربالء532ثانوية ام الخير للبناتادبيبنين عبود راضي خدام1393271522075008

القانون/جامعة كربالء532اعدادية رابعة العدوية للبناتادبينور الهدى سالم عادل رشيد1394271522063037
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القانون/جامعة كربالء531اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيقاسم عبد المهدي زياد عبود1395271521016065

القانون/جامعة كربالء530اعدادية الفواطم للبناتادبيايات هادي حسن عليوي1396271522058013

القانون/جامعة كربالء529ثانوية الفراهيدي للبنينادبيسرمد اسماعيل ابراهيم خليل1397271521028035

القانون/جامعة كربالء529ثانوية الفراهيدي للبنينادبيابراهيم عبد االمير ابراهيم مشعل1398271521028001

القانون/جامعة كربالء528اعدادية الثقافة للبناتادبيأمنه حسين قاسم محمد1399271522055004

القانون/جامعة كربالء528اعدادية الفاروق للبناتادبيبنين رحيم عبيد محمد1400271522069013

القانون/جامعة كربالء528اعدادية ماريا القبطية للبناتادبينبأ حسين سلمان عوده1401271522052042

القانون/جامعة كربالء527اعدادية المباهلة للبنينادبيحسن عذاب حسن محمد1402271521021014

القانون/جامعة كربالء526اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمرتضى حيدر وناس جاسم1403271521004077

القانون/جامعة كربالء526اعدادية االفاق المسائية للبنينادبييوسف محمد عبد الرضا عبد الحسين1404271521154093

القانون/جامعة كربالء525اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيسراج الدين عدنان هاشم محسن1405271521015016

القانون/جامعة كربالء525اعدادية المؤاخاة للبنينادبيحيدر عبد الهادي كاظم راضي1406271521037011

القانون/جامعة كربالء521اعدادية الخالدات للبناتادبيآيات علي محمد حسين عباس1407271522067002

القانون/جامعة كربالء521اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيايمن ضياء شهيد كاظم1408271521154013

القانون/جامعة كربالء521اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي صالح هادي مسلم1409271521038079

القانون/جامعة كربالء520اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيسجاد علي ظاهر لطيف1410271521031054

القانون/جامعة كربالء519اعدادية اإلقتدار للبنينادبيجواد حسن محمد جواد كاظم1411271521019011

القانون/جامعة كربالء518اعدادية الثقافة للبناتادبيزهراء فليح حسن محمد1412271522055038

القانون/جامعة كربالء518اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيضرغام راضي عبد حسن1413271521006033

القانون/جامعة كربالء518اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيمحمد خادم عبد االمير علي1414271521154075

القانون/جامعة كربالء516اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيهشام احمد عالوي حمد1415271521150122

القانون/جامعة كربالء516اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيامير حمزه صالح وحاش1416271521031023

القانون/جامعة كربالء516ثانوية الفراهيدي للبنينادبيعلي مالك محمد كاظم1417271521028066

القانون/جامعة كربالء516اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيرغد خضير عباس تركي1418271522065027

القانون/جامعة كربالء515اعدادية الثبات للبنينادبيعبد الحكيم حياوي سلمان حافظ1419271521024061

القانون/جامعة كربالء513ثانوية العباس للبنينادبيمالك لفته كاظم جاسم1420271521101027

القانون/جامعة كربالء513اعدادية الفاروق للبناتادبيغفران حميد اعريمط سلطان1421271522069062

القانون/جامعة كربالء513اعدادية ام عمارة للبناتادبيسرى سالم محمد غريب1422271522071043

القانون/جامعة كربالء513اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحيدر احمد بكر حامد1423271521031039

القانون/جامعة كربالء512اعدادية حسين محفوظ للبنينادبيمحمود ثامر محمود كريم1424271521027016

القانون/جامعة كربالء511اعدادية ام عمارة للبناتادبياطياف صالح مهدي جاسم1425271522071009

القانون/جامعة كربالء511اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي حسين جواد وزه1426271521038072

القانون/جامعة كربالء511اعدادية البالغ للبنينادبيمصطفى عبد االمير علي حسن1427271521036068

القانون/جامعة كربالء510اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي حيدر ساطع سلمان1428271521031074
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القانون/جامعة كربالء510اعدادية الغد األفضل للبنينادبيهيثم كاظم عبد السادة هتر1429271521030082

القانون/جامعة كربالء509اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيهشام احمد علي عبادي1430271521016093

القانون/جامعة كربالء507اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء حسن كريم مجبل1431271522067022

القانون/جامعة كربالء507اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيياسين جابر عطيوي محمد1432271521004096

القانون/جامعة كربالء505اعدادية الثقافة للبناتادبيسرى عباس حسين عباس1433271522055047

القانون/جامعة كربالء505اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعمار علي حميد شبيب1434271521016060

القانون/جامعة كربالء505اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيسيف احمد فرحان سعود1435271521151034

التمريض/جامعة كربالء662اعدادية الثقافة للبناتعلميأسراء حسن جليل عبد الرزاق1436271512055006

التمريض/جامعة كربالء661اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعبد نور حسن عبد علي عبد نور1437271511005173

التمريض/جامعة كربالء661ثانوية البساط االخضر للبنينعلميعبد هللا حسين فدعم حمود1438271511034042

التمريض/جامعة كربالء659اعدادية جابر االنصاري للبنينعلمياحمد كريم جابر عطيه1439271511002028

التمريض/جامعة كربالء658اعدادية الفرات للبنينعلميعلي غانم عبد النبي كاظم1440271511014110

التمريض/جامعة كربالء656اعدادية ام عمارة للبناتعلميغدير فاضل عباس فليح1441271512071043

التمريض/جامعة كربالء652اعدادية الفاروق للبناتعلميوداد نعمه غليس طعمه1442271512069154

التمريض/جامعة كربالء645اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميهند فرحان جبر محيسن1443271512052097

التمريض/جامعة كربالء644اعدادية غزة للبناتعلميبلقيس حازم جاسم محمد علي1444271512057039

التمريض/جامعة كربالء643اعدادية البسملة للبناتعلميمها حسن شريف كامل1445271512068096

التمريض/جامعة كربالء643اعدادية ام عمارة للبناتعلميساره عماد شاكر عجة1446271512071033

التمريض/جامعة كربالء641اعدادية الفواطم للبناتعلميهند علي سلمان عبد هللا1447271512058285

التمريض/جامعة كربالء640اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميدعاء عبد الحسن جاسم عداي1448271512052032

التمريض/جامعة كربالء638اعدادية العقيلة للبناتعلميحوراء قاسم عبد الحسين عباس1449271512045045

التمريض/جامعة كربالء637اعدادية العقيلة للبناتعلميبنين حسن كاظم شريف1450271512045029

التمريض/جامعة كربالء635ثانوية الرقيم للبناتعلميخضراء رضا حسين علوان1451271512054019

التمريض/جامعة كربالء628اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء قاسم محمد علي عبد الكريم1452271512056139

التمريض/جامعة كربالء628اعدادية الثقافة للبناتعلميجنه صباح علي كاظم1453271512055055

التمريض/جامعة كربالء627اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميزينه كاظم حمود فرهود1454271512063064

التمريض/جامعة كربالء627اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميايات رحمن شمران فرحان1455271512049008

التمريض/جامعة كربالء627اعدادية غزة للبناتعلميعال عبد االمير جدوع عواد1456271512057151

التمريض/جامعة كربالء626اعدادية النجاح للبناتعلميزهراء زهير خميس محمد1457271512060123

التمريض/جامعة كربالء626اعدادية غزة للبناتعلميخديجه محفوظ علي ذنون1458271512057059

التمريض/جامعة كربالء625اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميانغام حمزه عبد جبر1459271512049007

التمريض/جامعة كربالء625اعدادية كربالء للبناتعلميبدور صالح محمد مهدي جابر1460271512056045

التمريض/جامعة كربالء624اعدادية الثقافة للبناتعلميضحى محمد جاسب جبار1461271512055180

التمريض/جامعة كربالء623ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميكوثر عباس خليل عبد هللا1462271512072049
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التمريض/جامعة كربالء623اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميعلياء موسى جعفر مهدي1463271512052068

التمريض/جامعة كربالء623اعدادية االمامة للبناتعلميزينب جالل مهدي وحش1464271512062070

التمريض/جامعة كربالء623اعدادية االمامة للبناتعلميساره احمد هاشم علوان1465271512062074

التمريض/جامعة كربالء623اعدادية النجاح للبناتعلمينبأ صالح كاظم راهي1466271512060267

التمريض/جامعة كربالء622اعدادية كربالء للبناتعلميرقيه محمد عدنان جابر1467271512056108

التمريض/جامعة كربالء621اعدادية الفواطم للبناتعلميزهراء مهدي خلف هاشم1468271512058116

الطب البيطري/جامعة كربالء626ثانوية البساط االخضر للبنينعلميعبد هللا اياد عبد المهدي قاسم1469271511034040

الطب البيطري/جامعة كربالء588اعدادية العقيلة للبناتعلميغدير حنظل بندر سعود1470271512045112

الطب البيطري/جامعة كربالء578اعدادية كربالء للبناتعلمينوره هاشم احمد الياس1471271512056314

الطب البيطري/جامعة كربالء572اعدادية الرجيبة للبنينعلميمحمد علي سالم عبد زيد محمد1472271511020094

الطب البيطري/جامعة كربالء563اعدادية غزة للبناتعلميفاطمه حسين علي عبود1473271512057161

الطب البيطري/جامعة كربالء559اعدادية الثقافة للبناتعلميفاطمه موسى محمود حسين1474271512055205

الطب البيطري/جامعة كربالء558اعدادية الفواطم للبناتعلميزهراء محمد اسود خشان1475271512058114

الطب البيطري/جامعة كربالء556اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسنين عامر حميد مهدي1476271511005070

الطب البيطري/جامعة كربالء556اعدادية كربالء للبنينعلميحسين هاشم محمد ردام1477271511001167

الطب البيطري/جامعة كربالء552اعدادية العقيلة للبناتعلميكوثر باسم بدر حسن1478271512045133

الطب البيطري/جامعة كربالء547اعدادية الهندية للبنينعلميمحمد سامي عبد الرضا علوان1479271511010185

الطب البيطري/جامعة كربالء545اعدادية اإلقتدار للبنينعلميحسين فيصل وشام عبط1480271511019035

الطب البيطري/جامعة كربالء545اعدادية الفتح للبنينعلميحسن محمد حسن عبيس1481271511011018

الطب البيطري/جامعة كربالء544اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميسجاد علي سعد مهدي1482271511027058

الطب البيطري/جامعة كربالء544اعدادية كربالء للبناتعلميرسل عبد الرضا كاظم شريف1483271512056095

الطب البيطري/جامعة كربالء540.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميمرسلين باسل كريم صليب1484271512077049

الطب البيطري/جامعة كربالء539اعدادية كربالء للبنينعلميعلي طالب عبود سلمان1485271511001307

الطب البيطري/جامعة كربالء539اعدادية كربالء للبنينعلميغيث عبد المهدي عبد الرحمن علي1486271511001347

الطب البيطري/جامعة كربالء537اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسين خضير ناصر ماضي1487271511005079

الطب البيطري/جامعة كربالء535اعدادية الثبات للبنينعلميخيري بردان جبر حمزه1488271511024056

الطب البيطري/جامعة كربالء535اعدادية كربالء للبنينعلميصادق فرحان شالل كاظم1489271511001244

الطب البيطري/جامعة كربالء535اعدادية الحسينية للبنينعلميضياء الدين ناظم امويل خلباص1490271511009108

الطب البيطري/جامعة كربالء535اعدادية الثقافة للبناتعلميبنين حسين عليوي عبد علي1491271512055044

الطب البيطري/جامعة كربالء533اعدادية النجاح للبناتعلميرواء فرحان عبيد حسين1492271512060106

الطب البيطري/جامعة كربالء533اعدادية الروضتين للبناتعلمينهله غازي جبار مهدي1493271512064170

الطب البيطري/جامعة كربالء532ثانوية سيف الحق للبناتعلميهاجر حسن هادي كاظم1494271512076037

الطب البيطري/جامعة كربالء530اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميعبد االمير احمد اموري حسون1495271511008074

الطب البيطري/جامعة كربالء530اعدادية الفرات للبنينعلميحسين حيدر كريم محمدحسن1496271511014044

140 من 44صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2016/2015القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب البيطري/جامعة كربالء529اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميعلي صالح ناجي سريسح1497271511004050

الطب البيطري/جامعة كربالء529ثانوية الرقيم للبناتعلميفاتن محمد اسكندر فرهود1498271512054037

الطب البيطري/جامعة كربالء529اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء حيدر حمزه صالح1499271512056129

الطب البيطري/جامعة كربالء529اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميعلي جواد كاظم مناحي1500271511008085

الطب البيطري/جامعة كربالء529اعدادية المهيمن للبنينعلميحيدر صالح حسن علوان1501271511035027

الطب البيطري/جامعة كربالء528اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميعاليه هالل مهدي محمد1502271512049048

الطب البيطري/جامعة كربالء528اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمصطفى برير احمد عبد االمير1503271511005336

الطب البيطري/جامعة كربالء528ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميمريم جاسم محمد عبود1504271512072050

الطب البيطري/جامعة كربالء528اعدادية الرياحي للبنينعلميصفاء جاسم محمد هاشم1505271511013097

الطب البيطري/جامعة كربالء527اعدادية الرجيبة للبنينعلميحسنين عادل مكي ياسين1506271511020025

الطب البيطري/جامعة كربالء526اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميزهراء محمد علي جواد تقي1507271512063050

الطب البيطري/جامعة كربالء526اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسنين علي محمد جعفر1508271511005073

الطب البيطري/جامعة كربالء525اعدادية الفواطم للبناتعلميزينه كاظم محمد حسين1509271512058142

الطب البيطري/جامعة كربالء525اعدادية االمامة للبناتعلميبنين ستار محمد جاسم1510271512062028

الطب البيطري/جامعة كربالء525اعدادية المدى للبنينعلمياحمد هاشم خضير عبيد1511271511026005

الطب البيطري/جامعة كربالء525ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينعلميياسر انور شاكر عباس1512271511033059

الطب البيطري/جامعة كربالء524اعدادية الثقافة للبناتعلميندى اسماعيل كاظم هادي1513271512055236

الطب البيطري/جامعة كربالء524اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميلمياء عبد االمير عبد فاضل1514271512048037

الطب البيطري/جامعة كربالء524اعدادية الحسينية للبنينعلمياكرم خضير عبد العباس جاسم1515271511009018

الطب البيطري/جامعة كربالء523اعدادية العقيلة للبناتعلميمشكاة حامد خضير عباس1516271512045143

الطب البيطري/جامعة كربالء523اعدادية المهيمن للبنينعلميأحمد عبيس محسن حسون1517271511035001

الطب البيطري/جامعة كربالء523ثانوية المجد للبنينعلمياحمد سليم ناجي عبد هللا1518271511012001

الطب البيطري/جامعة كربالء523اعدادية الغد األفضل للبنينعلميعلي رياض جياد عبد1519271511030052

الطب البيطري/جامعة كربالء523اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمهدي علي عبد االمير حسن1520271511002386

الطب البيطري/جامعة كربالء523ثانوية السدرة للبناتعلميهدى عباس عليوى عبد عون1521271512046113

الطب البيطري/جامعة كربالء522اعدادية النجاح للبناتعلميساره طالب جاسم عذيب1522271512060167

الطب البيطري/جامعة كربالء521اعدادية الثقافة للبناتعلميميقات ضياء علي مراد1523271512055230

الطب البيطري/جامعة كربالء521اعدادية بغداد للبناتعلميبتول زهير عيسى يوسف1524271512079015

الطب البيطري/جامعة كربالء521اعدادية غزة للبناتعلميغدير احمد عبيد حسون1525271512057155

الطب البيطري/جامعة كربالء521اعدادية كربالء للبنينعلمياحمد حسين طعمه كاظم1526271511001014

الطب البيطري/جامعة كربالء520اعدادية البالغ للبنينعلميعلي سعود نايف مجيد1527271511036053

الطب البيطري/جامعة كربالء520اعدادية بغداد للبناتعلميزينب سعدون مسلط صالح1528271512079042

الزراعة/جامعة كربالء523اعدادية العقيلة للبناتعلميامل احمد ناصر غازي1529271512045006

الزراعة/جامعة كربالء523اعدادية الفاروق للبناتعلميفاطمه قيس وريد سلطان1530271512069111
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الزراعة/جامعة كربالء523اعدادية كربالء للبنينعلميالحسن علي محمد حسين محمد علي1531271511001048

الزراعة/جامعة كربالء522اعدادية الفاروق للبناتعلميساره ميثم حميد عبد الكريم1532271512069077

الزراعة/جامعة كربالء518ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةعلميفاطمه حسن محمد كاظم1533271512103004

الزراعة/جامعة كربالء514ثانوية السدرة للبناتعلميزهراء باسم محمد غريب1534271512046044

الزراعة/جامعة كربالء513اعدادية بغداد للبناتعلمينبأ احمد مهدي سلمان1535271512079077

الزراعة/جامعة كربالء510اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميجنان حسون عبيد حسون1536271512048010

الزراعة/جامعة كربالء509ثانوية الرقيم للبناتعلميمنتهى خليل ابراهيم خضير1537271512054042

الزراعة/جامعة كربالء507اعدادية الرياحي للبنينعلميكرار احمد حسن كيطان1538271511013158

الزراعة/جامعة كربالء506ثانوية الرقيم للبناتعلميعبير سعد حسين مرزه1539271512054036

الزراعة/جامعة كربالء504اعدادية رابعة العدوية للبناتعلمينور مهدي عليوي داهي1540271512063116

الزراعة/جامعة كربالء502اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلمياسيل علوان تهلوك عباس1541271512048004

الزراعة/جامعة كربالء500ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينعلميعلي عبد هللا هاشم سليمان1542271511033047

الزراعة/جامعة كربالء500اعدادية جابر االنصاري للبنينعلمياحمد برتو غالب صيهود1543271511002006

الزراعة/جامعة كربالء500اعدادية كربالء للبناتعلميعال نزار عباس عبود1544271512056216

الزراعة/جامعة كربالء500اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميرنا قاسم حسن شهاب1545271512052039

الزراعة/جامعة كربالء500اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميبتول عقيل دخيل جاسم1546271512052016

الزراعة/جامعة كربالء500اعدادية غزة للبناتعلميزينب كاظم هاشم كاظم1547271512057105

الزراعة/جامعة كربالء499اعدادية الغد األفضل للبنينعلمياحمد فاضل حبيب عبيد1548271511030006

الزراعة/جامعة كربالء499اعدادية الرجيبة للبنينعلميمالك عباس جاسم عبد الحسن1549271511020086

الزراعة/جامعة كربالء499اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميعلي عبد الكريم عبد االمير راضي1550271511004051

الزراعة/جامعة كربالء499اعدادية الثقافة للبناتعلميشروق خليفه محمد علي1551271512055166

الزراعة/جامعة كربالء498اعدادية الفواطم للبناتعلميغفران كاظم جوده عوده1552271512058197

الزراعة/جامعة كربالء498اعدادية كربالء للبناتعلميتبارك يحيى اسماعيل خليل1553271512056060

الزراعة/جامعة كربالء498اعدادية النجاح للبناتعلميرقيه رضا جواد خليل1554271512060102

الزراعة/جامعة كربالء498اعدادية الفواطم للبناتعلميفاطمه حسين عبيد عكيلي1555271512058205

الزراعة/جامعة كربالء497اعدادية البسملة للبناتعلميشيماء صفاء صالح حنون1556271512068070

الزراعة/جامعة كربالء497اعدادية غزة للبناتعلميمالك حسين محمد عباس1557271512057177

الزراعة/جامعة كربالء497اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميساره صباح سلطان عبد الكريم1558271512063067

الزراعة/جامعة كربالء496اعدادية العقيلة للبناتعلميرفل عامر حمزه كاظم1559271512045061

الزراعة/جامعة كربالء496اعدادية كربالء للبناتعلميآمنه عبد الرسول محمد سلمان1560271512056006

الزراعة/جامعة كربالء496اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميمروه تكليف مهدي هجوج1561271512063093

الزراعة/جامعة كربالء496اعدادية كربالء للبنينعلميعلي عادل عبد الواحد خليل1562271511001309

الزراعة/جامعة كربالء496اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميكرار عبد الزهره جبر باني1563271511002278

الزراعة/جامعة كربالء495ثانوية سيف الحق للبناتعلميبدور ياسين خضير فرحان1564271512076006
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الزراعة/جامعة كربالء495اعدادية النجاح للبناتعلميارجوان سالم عباس حمزه1565271512060014

الزراعة/جامعة كربالء495اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلمياساور عباس حكمت حسين1566271512048002

الزراعة/جامعة كربالء495اعدادية العقيلة للبناتعلميرفل علي شاكر حمود1567271512045062

الزراعة/جامعة كربالء495اعدادية االمامة للبناتعلميحنين ماجد جمعه شناوة1568271512062037

الزراعة/جامعة كربالء494اعدادية البسملة للبناتعلمينور علي حسين عبود1569271512068106

الزراعة/جامعة كربالء494اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميكرار حيدر رزاق عبد الحسين1570271511015107

الزراعة/جامعة كربالء494اعدادية الروضتين للبناتعلميزهراء جاسم جبار صالح1571271512064077

الزراعة/جامعة كربالء494اعدادية الثقافة للبناتعلميزهراء عالء عبد الحسين حبيب1572271512055120

الزراعة/جامعة كربالء494ثانوية الرقيم للبناتعلمياسماء مازن جاسم محمد1573271512054006

الزراعة/جامعة كربالء493ثانوية السدرة للبناتعلميمها محمد حسين محمد تقي1574271512046093

الزراعة/جامعة كربالء493اعدادية الروضتين للبناتعلميغفران عبد الباقر عوض سدخان1575271512064137

الزراعة/جامعة كربالء493اعدادية الفرات للبنينعلمييونس رضا عبد زيد حسين1576271511014177

الزراعة/جامعة كربالء493اعدادية بغداد للبناتعلميمريم جعفر كريم شنتر1577271512079070

الزراعة/جامعة كربالء493ثانوية سيف الحق للبناتعلميمريم محمد عبيس حسين1578271512076031

الزراعة/جامعة كربالء492اعدادية اإلقتدار للبنينعلميعبد هللا سامي عبد هللا حسين1579271511019058

الزراعة/جامعة كربالء492اعدادية الثقافة للبناتعلميرؤى عالء محي جواد1580271512055078

الزراعة/جامعة كربالء492ثانوية المدائن للبناتعلميشهد علي لطيف كيطان1581271512043024

الزراعة/جامعة كربالء492اعدادية الثقافة للبناتعلميزهراء سعدون سلمان محمد1582271512055113

الزراعة/جامعة كربالء491اعدادية غزة للبناتعلميزهراء علي كعيم عالوي1583271512057088

الزراعة/جامعة كربالء491اعدادية الفتح للبنينعلميمرتضى محسن علي طعمه1584271511011083

الزراعة/جامعة كربالء491اعدادية كربالء للبنينعلمياسعد سالم محيسن عباس1585271511001044

الزراعة/جامعة كربالء490اعدادية كربالء للبنينعلميحسين احمد عبد المحسن علي1586271511001130

الزراعة/جامعة كربالء490ثانوية الوند للبناتعلميعبير علي حسن كاظم1587271512044021

الزراعة/جامعة كربالء490اعدادية الروضتين للبناتعلمينور الهدى سعد ناصر حسين1588271512064172

الزراعة/جامعة كربالء490اعدادية غزة للبناتعلمياستبرق جهاد محمد جاسم1589271512057006

الزراعة/جامعة كربالء490اعدادية البسملة للبناتعلميزهراء عبد الرحيم حبيب خزعل1590271512068048

الزراعة/جامعة كربالء490ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميفاطمه غالب جاسم محمد علي1591271512047095

الزراعة/جامعة كربالء490اعدادية الفتح للبنينعلميقيصر ماجد خضير عبد علي1592271511011071

الزراعة/جامعة كربالء490اعدادية العقيلة للبناتعلميافراح نجم عون هاشم1593271512045016

الزراعة/جامعة كربالء490ثانوية البساط االخضر للبنينعلميكرار علي ابراهيم عبد االمير1594271511034064

الزراعة/جامعة كربالء490اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء محمد صالح جبر1595271512056144

الزراعة/جامعة كربالء490اعدادية الهندية للبنينعلميكاظم محمد كاظم مريهج1596271511010168

الزراعة/جامعة كربالء489اعدادية الفتح للبنينعلميعبد هللا مكي عبود حسن1597271511011058

الزراعة/جامعة كربالء489اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميعبد الحسين علي عبد الحسين وهاب1598271511027074
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الزراعة/جامعة كربالء489اعدادية عكاظ للبناتعلميايالف صباح حمادي حمزه1599271512088021

الزراعة/جامعة كربالء489اعدادية الرجيبة للبنينعلميضياء علي هادي جوده1600271511020052

الزراعة/جامعة كربالء489اعدادية الروضتين للبناتعلميفاطمه هادي رحيم حسين1601271512064150

الزراعة/جامعة كربالء489اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميزيد علي هاشم جدوع1602271511027055

الزراعة/جامعة كربالء489اعدادية كربالء للبنينعلمياحمد عباس شاكر حسين1603271511001025

الزراعة/جامعة كربالء489اعدادية غزة للبناتعلميرشا مرضي مخيف فريش1604271512057067

الزراعة/جامعة كربالء488اعدادية النجاح للبناتعلميمروه حسن هادي نور1605271512060241

الزراعة/جامعة كربالء488ثانوية البيان للبنينعلميهشام جواد حسن جبار1606271511032075

الزراعة/جامعة كربالء488ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميسرور حمزه حسين محمد1607271512070023

الزراعة/جامعة كربالء488اعدادية اليرموك للبناتعلميهمسه حسين كامل شمخي1608271512059103

الزراعة/جامعة كربالء488ثانوية البيان للبنينعلميمرتضى عاشور عبيد حسين1609271511032066

الزراعة/جامعة كربالء488اعدادية البالغ للبنينعلميسيف علي عماد حسن زابي1610271511036039

الزراعة/جامعة كربالء488ثانوية سيف الحق للبناتعلميمروه سهيل نجم عبيد1611271512076030

الزراعة/جامعة كربالء488اعدادية اليرموك للبناتعلميهاجر هاشم يوسف حسون1612271512059099

الزراعة/جامعة كربالء488اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلمياحمد سعد علي خابط1613271511015007

الزراعة/جامعة كربالء488اعدادية المباهلة للبنينعلميعبد الكريم واثق ناجي نايف1614271511021070

الزراعة/جامعة كربالء488ثانوية المدائن للبناتعلميكوثر احمد كاظم سبع1615271512043037

الزراعة/جامعة كربالء488اعدادية الرجيبة للبنينعلمياحمد المصطفى نوري فاضل نعمه1616271511020006

الزراعة/جامعة كربالء488ثانوية الرقيم للبناتعلميآمتنان نعمه عريبي باير1617271512054001

الزراعة/جامعة كربالء488اعدادية الروضتين للبناتعلميحنين عبد الرسول جواد مهدي1618271512064050

الزراعة/جامعة كربالء487اعدادية الثقافة للبناتعلميرسل محمد حميد محمود1619271512055084

الزراعة/جامعة كربالء487اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميحسنين علي رحيم حنظل1620271511015035

الزراعة/جامعة كربالء487اعدادية المكاسب للبنينعلميعباس عبد هللا جياد جبار1621271511003031

الزراعة/جامعة كربالء487ثانوية السدرة للبناتعلميرؤى محمد حسون حميد1622271512046029

الزراعة/جامعة كربالء487اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلميطارق علي احمد دغبوش1623271511150040

الزراعة/جامعة كربالء487اعدادية الحسينية للبنينعلميكاظم خضير ياس خضير1624271511009180

الزراعة/جامعة كربالء487اعدادية الغد األفضل للبنينعلميمحمد مسعود عويلي راضي1625271511030077

الزراعة/جامعة كربالء487اعدادية عكاظ للبناتعلميهناء سعد عبد علي داود1626271512088154

الزراعة/جامعة كربالء487اعدادية الثقافة للبناتعلميورود جبار عبد الهادي جبار1627271512055267

الزراعة/جامعة كربالء486اعدادية الرافدين للبنينعلميامير شهيد هادي كاظم1628271511007015

الزراعة/جامعة كربالء486اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميمهدي عصام عبد زيد عبد اللطيف1629271511004091

الزراعة/جامعة كربالء486اعدادية المهيمن للبنينعلميعباس عبد الخضر عباس صالل1630271511035045

الزراعة/جامعة كربالء486اعدادية االمامة للبناتعلمينور كمال طالب مرتضى1631271512062110

الزراعة/جامعة كربالء486اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميمصطفى منير محمد شطنان1632271511015141
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الزراعة/جامعة كربالء486اعدادية بغداد للبناتعلميرانيا خالص عبد الكريم ريحان1633271512079028

الزراعة/جامعة كربالء486اعدادية كربالء للبنينعلميجعفر جاسم عمران مشجل1634271511001092

الزراعة/جامعة كربالء485اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميهدى سلمان ابراهيم عبد الحسين1635271512048042

الزراعة/جامعة كربالء485اعدادية كربالء للبناتعلميبراء عامر صالح مهدي1636271512056046

الزراعة/جامعة كربالء485اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء صالح حسن حتاجه1637271512056134

الزراعة/جامعة كربالء485ثانوية الزهراء للبناتعلميريماج سعد مجيد عباس1638271512061018

الزراعة/جامعة كربالء485اعدادية المباهلة للبنينعلميحيدر عالوي كاظم فرهود1639271511021047

الزراعة/جامعة كربالء485اعدادية عكاظ للبناتعلميزهراء عبد االمير عبد هللا مهدي1640271512088079

الزراعة/جامعة كربالء485اعدادية الثقافة للبناتعلميزينب عباس حسن محمد1641271512055130

الزراعة/جامعة كربالء485ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميصفاء جليل شمخي جبر1642271512047080

الزراعة/جامعة كربالء485اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمهند محسن محي علوان1643271511005372

الزراعة/جامعة كربالء484اعدادية الغد األفضل للبنينعلميعلي حيدر مهدي صالح1644271511030050

الزراعة/جامعة كربالء483اعدادية اسامة بن زيد للبنينعلميحسين مهدي عبد الزهره جوده1645271511016021

الزراعة/جامعة كربالء483اعدادية الفواطم للبناتعلميمنتهى شنيتر عطيل شعيوط1646271512058234

الزراعة/جامعة كربالء483اعدادية العقيلة للبناتعلميآيات رزاق عبد الحسين محي1647271512045007

الزراعة/جامعة كربالء483اعدادية الحسينية للبنينعلمياحمد بدر عبد الجبار عبد الوهاب1648271511009002

الزراعة/جامعة كربالء483اعدادية الرجيبة للبنينعلميعالء كاظم جويد كاظم1649271511020062

الزراعة/جامعة كربالء483ثانوية سيف الحق للبناتعلميهديل سعد طعمه عبد1650271512076038

الزراعة/جامعة كربالء482اعدادية كربالء للبنينعلميامير عبد العزيز مرزه مهدي1651271511001061

الزراعة/جامعة كربالء482اعدادية العقيلة للبناتعلميضحى محمد عبد الكاظم حمزه1652271512045103

الزراعة/جامعة كربالء482اعدادية البسملة للبناتعلميرسل عباس هادي عبد هللا1653271512068036

الزراعة/جامعة كربالء482اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء كاظم تركي علي1654271512056140

الزراعة/جامعة كربالء482اعدادية الفاروق للبناتعلمينهى حسن نعمه جلود1655271512069133

الزراعة/جامعة كربالء482اعدادية الفاروق للبناتعلميزهراء احمد عبد رداد1656271512069059

الزراعة/جامعة كربالء481اعدادية المباهلة للبنينعلميعلي عزيز حاتم سعود1657271511021086

الزراعة/جامعة كربالء481اعدادية النهوض المسائية للبناتعلميرسل هاني علي عباس1658271512160024

الزراعة/جامعة كربالء481اعدادية كربالء للبنينعلميعبد هللا علي كاطع حاجم1659271511001270

الزراعة/جامعة كربالء481اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميسميه رائد حيدر رفعت1660271512087059

الزراعة/جامعة كربالء480اعدادية النجاح للبناتعلميزينب كاظم علي هندي1661271512060155

الزراعة/جامعة كربالء480اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينعلميكرار رحمن سالم شمخي1662271511151041

الزراعة/جامعة كربالء480اعدادية الروضتين للبناتعلميفاطمه قاسم عبد الزهره عبد الحسين1663271512064149

الزراعة/جامعة كربالء480اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد شامل عبد عبد االمير1664271511005288

الزراعة/جامعة كربالء480اعدادية الفواطم للبناتعلميبنين حسن عبد الهادي حسن1665271512058040

الزراعة/جامعة كربالء479ثانوية السلوى للبناتعلميزهراء علي عبد الحسين جابر1666271512084025
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الزراعة/جامعة كربالء479اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميسعاد قاسم محمد عواد1667271512052061

الزراعة/جامعة كربالء479اعدادية كربالء للبناتعلميتقى عارف هاتف عبد المهدي1668271512056063

الزراعة/جامعة كربالء479اعدادية الحسينية للبنينعلميانور خضير علوان حمد1669271511009029

الزراعة/جامعة كربالء479اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميأنس فارس ستار اسماعيل1670271512087004

الزراعة/جامعة كربالء479ثانوية براعم كربالء االهلية للبناتعلمينور الهدى احمد عبد الحسين علي1671271512082006

الزراعة/جامعة كربالء479اعدادية كربالء للبناتعلميفاطمه رياض سعيد بهاء1672271512056239

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء563اعدادية االفاق المسائية للبنينعلميعبد الخالق طالب عبد الخالق رشيد1673271511154056

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء562اعدادية االمامة للبناتعلميشذى حسين عليوي نهابه1674271512062080

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء560اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميعذراء عبد الرضا جابر حبيب1675271512063078

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء550اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميمريم ماجد جبر عباس1676271512063098

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء550اعدادية الثقافة للبناتعلميعال فليح حسن داود1677271512055188

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء548اعدادية كربالء للبنينعلميامير مازن سعيد جعفر1678271511001064

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء547اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمنتظر ثاني نوري محسن1679271511002374

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء543اعدادية اإلقتدار للبنينعلميمحمد رضا عبد الحسن عبد هللا1680271511019099

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء541اعدادية الغد األفضل للبنينعلميكرار عواد محمد سايب1681271511030064

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء540اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعقيل محمد رضا حسين1682271511005177

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء539اعدادية العقيلة للبناتعلميرقيه عادل علي حسين1683271512045063

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء538اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميضمد عبد محمد عبيس1684271511005148

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء538اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميابراهيم كاظم ميرزه محمد رضا1685271511015002

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء538اعدادية الروضتين للبناتعلمياالء احمد اسماعيل احمد1686271512064022

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء538ثانوية السلوى للبناتعلميزهراء حسن ياسين جميل1687271512084023

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء537اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميوجدان ناجح محسون حربي1688271512052098

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء537اعدادية السرور للبناتعلميسرى خضير عباس هادي1689271512066018

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء537اعدادية الثقافة للبناتعلمينبأ احمد ناجي ناهي1690271512055231

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء537ثانوية المدائن للبناتعلميعلياء قحطان عبد الكاظم حميدي1691271512043032

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء537اعدادية كربالء للبناتعلمينور حسن عبد االمير كاظم1692271512056296

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء536اعدادية الرياحي للبنينعلمياحمد حامد جباره ساجت1693271511013002

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء536اعدادية ماريا القبطية للبناتعلمياسيل ستار جبير مجهول1694271512052005

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء536اعدادية الحسينية للبنينعلميمحمد حسين مرزه جاسم1695271511009197

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء535اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد صفاء ابراهيم احمد1696271511005289

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء535اعدادية االمامة للبناتعلميمريم رحيم كاظم صالح1697271512062098

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء535النازحونعلميحسين زينل محمود يوسف1698271511500006

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء534اعدادية بضعة الرسول للبناتعلمينور فالح عبد عون نعمه1699271512087102

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء534اعدادية الرياحي للبنينعلميعلي غالب محمد عباس1700271511013142
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االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء534اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميبراء قاسم محمد عبد الكريم1701271512049011

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء534اعدادية كربالء للبنينعلمياحمد عالء حميد عبد الرضا1702271511001029

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء534اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميمريم حيدر عبد هللا بطال1703271512063094

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء534اعدادية االفاق المسائية للبنينعلمياسالم عظيم عبد الرضا عبد الحسين1704271511154012

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء533اعدادية عكاظ للبناتعلميسكينه كاظم خضير عبد الساده1705271512088100

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء533اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميياسر ستار ابراهيم جاسم1706271511002400

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء533اعدادية الفواطم للبناتعلميرسل رياض محسن حاوي1707271512058088

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء533اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميياسر خضير عباس حسين1708271511005381

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء532اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميياسر عمار سلمان مهدي1709271511008176

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء532اعدادية ام عمارة للبناتعلميعلياء احسان جعفر عبد الحسين1710271512071040

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء532اعدادية المباهلة للبنينعلميعلي هاني كاظم ثامر1711271511021088

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء532اعدادية المكاسب للبنينعلميعباس حمد لفته شخير1712271511003030

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء532اعدادية االفاق المسائية للبنينعلميحيدر حسين علي دخل1713271511154037

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء531اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميزينب جودت كاظم عايز1714271512063054

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء531اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميعلي حسين عبوش مصطفى1715271511008089

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء530اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميعالء حسين عبد علي عبد عون1716271511004041

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء530اعدادية العقيلة للبناتعلميفرقان عبد هللا خضير عباس1717271512045132

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء529اعدادية بغداد للبناتعلميورود خليل حسن حسين1718271512079085

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء529اعدادية البسملة للبناتعلميفاطمه توفيق جاسم مطر1719271512068082

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء529اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميغيث غازي رحيم مخيلف1720271511002260

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء529اعدادية العقيلة للبناتعلميغفران مهند صالح مهدي1721271512045115

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء529اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميجعفر حسين علي جاسم1722271511008028

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء528اعدادية كربالء للبنينعلميسالم عادل جواد ابراهيم1723271511001233

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء528اعدادية غزة للبناتعلميسجى عبد االمير عليوي موسى1724271512057127

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء527اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلمييعقوب كاظم حميد عاشور1725271511005385

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء527ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينعلميعبد هللا حامد هاشم عبود1726271511033037

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء527ثانوية الزهراء للبناتعلميساره رضا مهدي مصطفى1727271512061026

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء527اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميسجاد احمد يوسف مرتضى1728271511002156

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء527اعدادية الهندية للبنينعلميحسين حيدر رزاق كاظم1729271511010061

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526اعدادية بغداد للبناتعلميامل عوده حمزه عطيه1730271512079012

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526اعدادية الثبات للبنينعلمياحمد رسول حسين عالوي1731271511024004

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526اعدادية النجاح للبناتعلميرسل محمد حسن عبد عون1732271512060100

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526اعدادية كربالء للبناتعلمينرجس ابراهيم مهدي محمد1733271512056288

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526اعدادية كربالء للبنينعلميحسن احمد جميل حسن1734271511001109
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االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526اعدادية الفواطم للبناتعلميعلياء ناصر لفته مشاري1735271512058193

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526اعدادية الغد األفضل للبنينعلميمحمد مهدي عبد الرضا فيصل1736271511030078

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء525اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمهند عقيل نور سوادي1737271511005371

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء525ثانوية الزهراء للبناتعلميداليا عبد االله شريف محمد1738271512061012

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء525اعدادية اليرموك للبناتعلميعذراء علي عبد الزهره عاشور1739271512059070

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء525ثانوية البساط االخضر للبنينعلميمصطفى نعمان ناهي طالل1740271511034084

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء524اعدادية اليرموك للبناتعلميآيات محمد نجم حسون1741271512059007

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء524اعدادية الفرات للبنينعلميزيد محمد سلمان شناوه1742271511014074

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء524اعدادية االمامة للبناتعلميشهد مكي هادي محسن1743271512062082

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء524اعدادية النجاح للبناتعلميزهراء رزاق عبيد حمزه1744271512060120

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523اعدادية بضعة الرسول للبناتعلمينور حسن علي عوده1745271512087101

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميحوراء عادل غالب كاظم1746271512087031

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523اعدادية غزة للبناتعلميزينه مهدي محمد خضير1747271512057116

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523ثانوية الرقيم للبناتعلميمريم احمد محسن حمد1748271512054040

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523اعدادية الثبات للبنينعلميفيصل حبيب مظلوم نهاب1749271511024115

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523اعدادية الفاروق للبناتعلميمريم عبد الكريم حميد محسن1750271512069116

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعبد هللا رشيد حميد عباس1751271511002195

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمنيار حمدي عبد الحسن محمد سعيد1752271511002383

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523اعدادية النجاح للبناتعلميزينب كريم حسن محل1753271512060156

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميدعاء حمد زغير حسين1754271512063031

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء522.5اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميامير زهير محمد علي جدوع1755271511005036

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء522اعدادية النهوض المسائية للبناتعلميفرقان محمد خضير عباس1756271512160060

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء522اعدادية الروضتين للبناتعلميسرى حيدر محمد جابر1757271512064120

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء521اعدادية البسملة للبناتعلميهند عادل كامل علي1758271512068119

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء521ثانوية البيان للبنينعلمياركان محمود مدلول عزيز1759271511032007

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء521اعدادية كربالء للبناتعلميحوراء عبد الزهره حسن مراد1760271512056079

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء521اعدادية غزة للبناتعلميزينب خير هللا عبد الزهره مهدي1761271512057094

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء521اعدادية الروضتين للبناتعلميندى محمد كزار رخيت1762271512064168

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء520اعدادية الحسينية للبنينعلميسليمان خليف عباس هايس1763271511009101

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء520اعدادية المهيمن للبنينعلميمنتظر عبد الكريم نصر ضاحي1764271511035082

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء520اعدادية الروضتين للبناتعلميأيمان كريم هادي حميدي1765271512064010

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء520اعدادية الفرات للبنينعلميسجاد علي هادي ياسر1766271511014077

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء520اعدادية الفاروق للبناتعلميتقى محمد جثير محمد1767271512069021

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء520اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميكرار عامر عباس جواد1768271511002276
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االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء520اعدادية البسملة للبناتعلميناديه خليف عبيد محمد1769271512068098

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء519اعدادية الروضتين للبناتعلميريام حسين ناصر معين1770271512064072

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء519اعدادية النابغة الذبياني للبنينعلميمهند حمزه بريهي رضا1771271511006047

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء519اعدادية الفاروق للبناتعلميكوثر صالح مهدي صالح1772271512069114

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء519اعدادية غزة للبناتعلميغفران حيدر راضي جدوع1773271512057158

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء519اعدادية النجاح للبناتعلميفاطمه نبيل فهد رباط1774271512060228

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء519اعدادية كربالء للبناتعلمينور الهدى حامد ابو شنه راضي1775271512056294

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء519اعدادية كربالء للبنينعلميمصطفى قاسم علي محمد1776271511001473

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء519اعدادية السرور للبناتعلميعهد عبد هللا سهيل نجم1777271512066023

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518اعدادية البسملة للبناتعلميوئام عبود بلبول جابر1778271512068121

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسين صفاء الدين جواد محسن1779271511005085

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمحمد فوزي فخري هادي1780271511002326

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518اعدادية الروضتين للبناتعلمينور محمد حسن جاسم1781271512064178

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518اعدادية غزة للبناتعلميورود عالوي حمد كشمر1782271512057212

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517اعدادية الثقافة للبناتعلميزهراء رزاق طارش ناصر1783271512055111

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517اعدادية النجاح للبناتعلميعذراء رحمن جواد كاظم1784271512060197

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517اعدادية الفواطم للبناتعلميايمان صادق يوسف كاظم1785271512058032

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517ثانوية السدرة للبناتعلميزينب عباس خضير عباس1786271512046051

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء جعفر حسين خضير1787271512056120

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517اعدادية النجاح للبناتعلميزينب لطيف جابر هجوج1788271512060157

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517اعدادية كربالء للبناتعلميايات حسين حبيب مخيلف1789271512056036

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517اعدادية كربالء للبناتعلميصابرين علوان حسين محمد1790271512056201

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516اعدادية العقيلة للبناتعلميزهراء فاضل مهدي حساني1791271512045075

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516اعدادية الفاروق للبناتعلميحنين ماجد عداي تومان1792271512069030

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516اعدادية عكاظ للبناتعلميهبه ستار احمد جاسم1793271512088151

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516اعدادية كربالء للبناتعلميندى مكي محمد علي محسن1794271512056287

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516ثانوية السلوى للبناتعلمياسراء طاهر ضمد سدخان1795271512084003

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516اعدادية المؤاخاة للبنينعلميكرار ستار غانم محيسن1796271511037033

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516اعدادية الفواطم للبناتعلميفرح سعدون عبد برهان1797271512058219

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516اعدادية الفتح للبنينعلميامير نجم عبد عون عبد1798271511011013

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميقوت القلوب سعد محمد عبد الرضا1799271512049062

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعبد هللا حسن عبد علي عبد نور1800271511005166

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515اعدادية الفاروق للبناتعلميدنيا غالب سلهو بريس1801271512069046

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515اعدادية الثقافة للبناتعلميضحى احمد هاشم جعفر1802271512055175
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االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515اعدادية المباهلة للبنينعلميامير نوري عاشور موسى1803271511021022

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515اعدادية كربالء للبناتعلمييُسر عدنان خلف شذر1804271512056333

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515اعدادية النجاح للبناتعلميزينب زهير ابراهيم قزموز1805271512060146

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515اعدادية كربالء للبناتعلميرمله حيدر فليح حسن1806271512056110

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515اعدادية الرجيبة للبنينعلميمحمد رسول مطرود ناصر1807271511020090

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515اعدادية الفاروق للبناتعلميزهراء طالب مهدي صالح1808271512069064

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء514اعدادية العقيلة للبناتعلميزينب فاضل مهدي حساني1809271512045082

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء514اعدادية البسملة للبناتعلميوداد علوان فالح مصيخ1810271512068122

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء514اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميحميدة كاظم عزيز غانم1811271512048012

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء514ثانوية المدائن للبناتعلميخلود محمد عباس كاظم1812271512043010

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء514اعدادية اليرموك للبناتعلميفاطمه حامد رضا سعيد1813271512059077

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء514ثانوية الوند للبناتعلميكوثر حسن عبد الكاظم سلمان1814271512044022

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء514اعدادية الفاروق للبناتعلميزهراء داخل عبد الحسين عبيد1815271512069063

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد صفاء الدين عبد العالي حسين1816271511005290

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513ثانوية القوارير للبناتعلميرباب مصطفى جواد هادي1817271512081007

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513اعدادية الحسينية للبنينعلميعباس ثامر مطر حمزه1818271511009117

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513اعدادية الفتح للبنينعلميعلي فاضل نوري راضي1819271511011061

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513اعدادية الفتح للبنينعلميكرار حيدر رسن عبد الساده1820271511011072

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513اعدادية كربالء للبناتعلمياالء رضا كاظم محمد1821271512056030

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمصطفى حسن عبد جواد1822271511005338

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513اعدادية البسملة للبناتعلمينور عدنان عبد الرزاق حسن1823271512068105

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513ثانوية الوند للبناتعلميهند عباس فاضل خضير1824271512044025

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513اعدادية الفواطم للبناتعلميتماره محمد جدوع كاظم1825271512058049

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513اعدادية االمامة للبناتعلمياديان جاسم محمد موسى1826271512062007

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميسيف رعد حسين محمد1827271511002171

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513اعدادية رابعة العدوية للبناتعلمينور عامر حرب عبد الحسين1828271512063112

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513اعدادية الرياحي للبنينعلميحسن علي خليل ابراهيم1829271511013039

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513اعدادية عكاظ للبناتعلميسجى طيف علي معتوق1830271512088098

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد رضا عبد جواد1831271511005283

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512اعدادية البسملة للبناتعلميزهراء خالد قاسم عبيد1832271512068045

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512اعدادية كربالء للبنينعلميبارق محمد خزعل هاشم1833271511001078

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512اعدادية الفواطم للبناتعلميساره ناظم عبود معكلو1834271512058149

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512اعدادية النابغة الذبياني للبنينعلميحسن رحيم راضي بعيوي1835271511006013

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعباس فاضل عبد نده1836271511005161
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االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511اعدادية النابغة الذبياني للبنينعلميحسن موسى عمران رحمان1837271511006014

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511اعدادية الثقافة للبناتعلميمريم نزار علي عباس1838271512055225

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511اعدادية كربالء للبناتعلميفاطمه محمود علي محمد1839271512056247

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511اعدادية اليرموك للبناتعلمينور عبد الحسين محمد علي1840271512059097

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510ثانوية النبأ العظيم للبناتعلمينور الهدى عبد محمد اسماعيل1841271512047122

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510ثانوية البساط االخضر للبنينعلميعبد هللا ابراهيم خليل عباس1842271511034039

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510اعدادية عكاظ للبناتعلميدعاء عماد رحيم عواد1843271512088052

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميمجتبى عباس صخيل سربيت1844271511004066

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510اعدادية كربالء للبنينعلميامير جواد جمال فخري1845271511001052

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميامتنان ستار عيسى عرب1846271512087014

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510اعدادية الفواطم للبناتعلميتماضر كفاح حسن علوان1847271512058050

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510اعدادية الفواطم للبناتعلميحنين كريم سلمان شناوه1848271512058060

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510اعدادية كربالء للبنينعلميمحمد نجاح حسن محمد1849271511001434

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510اعدادية الهندية للبنينعلميسجاد حسين علي محيسن1850271511010097

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509اعدادية بغداد للبناتعلميجيهان محمد مظلوم كاظم1851271512079022

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميصفاء عبد الجبار مجيد محمد علي1852271512087063

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509ثانوية البساط االخضر للبنينعلميحسن أحمد عباس أبراهيم1853271511034017

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميزينب محمد رضا حسين1854271512063063

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509اعدادية الرافدين للبنينعلمييحيى عبد جابر مشيمش1855271511007150

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509اعدادية الرافدين للبنينعلميانور حسين عباس عزيز1856271511007019

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509اعدادية العقيلة للبناتعلميزهراء حبيب ناصر عبد1857271512045067

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509ثانوية السلوى للبناتعلميآيات عبد الزهره سعود حمزه1858271512084001

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509اعدادية المباهلة للبنينعلميحسين عالوي مجيد عبيس1859271511021039

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509اعدادية المؤاخاة للبنينعلميحسين جاسم محمد عبد1860271511037017

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509اعدادية الفرات للبنينعلميمصطفى سعد محمد صالح1861271511014152

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء508اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميمحمد عباس كاظم حسن1862271511004072

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء508اعدادية االفاق المسائية للبنينعلميعلي جاسم محمد حسن1863271511154060

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء508اعدادية كربالء للبناتعلمياسراء عبد الحليم عبد الحافظ حمد1864271512056022

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء508اعدادية حسين محفوظ للبنينعلمياحمد عبد العباس هالل حسان1865271511027011

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء508ثانوية السلوى للبناتعلميبيداء عبد االمير موسى جثير1866271512084010

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء508اعدادية الفواطم للبناتعلميبنين حسين عبد االمير حسوني1867271512058041

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507اعدادية النجاح للبناتعلميزينب رعد عبد محمد1868271512060145

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507ثانوية الرقيم للبناتعلميرقيه عليوي محسن محمد1869271512054026

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507اعدادية كربالء للبنينعلميمهدي صالح مهدي سلمان1870271511001494
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االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507اعدادية كربالء للبنينعلميعلي نبيل قاسم حبيب1871271511001339

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507اعدادية اليرموك للبناتعلميفاطمه نزار شاكر كريم1872271512059080

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507اعدادية الهندية للبنينعلمياحمد مسلم عبد العالي هادي1873271511010020

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميسلوى رحيم كريم حمود1874271512052063

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميسكينه ابراهيم عبد المهدي حسن1875271512052062

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507ثانوية الوند للبناتعلميزهراء ابراهيم عبد عباس1876271512044009

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507اعدادية المهيمن للبنينعلميسعد حبيب خضير عبد1877271511035038

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلميسجاد حيدر عطا هللا جعفر1878271511150032

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507اعدادية عكاظ للبناتعلميتبارك احمد عبيد جاسم1879271512088034

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507اعدادية الرياحي للبنينعلميابراهيم نجم عبيد فهد1880271511013001

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507ثانوية السدرة للبناتعلميبتول يوسف هاشم مسلط1881271512046013

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميرقيه عبد الزهره علوان عبود1882271512047037

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميهادي رضوان عبد الصاحب مهدي1883271511005375

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506اعدادية البسملة للبناتعلميغفران منذر مهلهل عبد الحسن1884271512068081

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506ثانوية الرفاه للبناتعلميدنيا عالوي حميد عبد الكاظم1885271512080008

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506اعدادية الثقافة للبناتعلميفرح قاسم خليل محمد1886271512055206

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506ثانوية السدرة للبناتعلمينور الهدى محمد سلمان عبود1887271512046103

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506ثانوية سيف الحق للبناتعلمياالء حسن عبد هللا خليف1888271512076003

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506اعدادية الثقافة للبناتعلميبنين حيدر رضا ابو الحوس1889271512055045

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505اعدادية الفواطم للبناتعلميصفا حسام طامي مجيد1890271512058180

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505اعدادية البسملة للبناتعلميزهراء محسن جبار كاظم1891271512068052

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميياسر عباس فضل عبد1892271511015157

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505اعدادية بضعة الرسول للبناتعلمينور الزهراء نعيم عبد علي شاكر1893271512087097

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505اعدادية المباهلة للبنينعلميعمار ابراهيم ناصر حساني1894271511021089

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505اعدادية الثقافة للبناتعلميايه هاشم عبد النبي بكي1895271512055037

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505ثانوية الزهراء للبناتعلميزينب محمد فاضل جرجوك1896271512061023

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505اعدادية الثقافة للبناتعلميورود وليد فاخر عباس1897271512055269

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميايات شاكر كريم خضير1898271512087015

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504ثانوية البيان للبنينعلميمحمد علي داخل موات1899271511032061

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504اعدادية الرياحي للبنينعلميمحمد حمد جاسم محمد1900271511013170

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504اعدادية الروضتين للبناتعلميبتول حسن عبيد فارس1901271512064032

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504اعدادية العقيلة للبناتعلميدعاء مهند صالح مهدي1902271512045050

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504اعدادية عكاظ للبناتعلميشيماء طالب عبد عون عواد1903271512088105

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينعلميعلي حسين صالح موسى1904271511033044
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االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504اعدادية العقيلة للبناتعلميشمس الضحى عبد الكاظم حسون رضا1905271512045096

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504اعدادية العقيلة للبناتعلمينور منذر حميد عبد الكريم1906271512045156

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504اعدادية الرياحي للبنينعلميحامد جاسم كاظم خضير1907271511013032

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503اعدادية الغد األفضل للبنينعلميمحمد عباس هادي جعفر1908271511030075

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503اعدادية الرياحي للبنينعلميمرتجى حنون خضير شاهر1909271511013185

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503اعدادية عكاظ للبناتعلميرقيه علي طالب محمد1910271512088068

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميحسين عبد االمير محمد مهدي1911271511008045

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503اعدادية اإلقتدار للبنينعلميميثم جمال محمد رضا عبد الحسين1912271511019129

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502اعدادية كربالء للبنينعلمياثير جاسم محمد كاظم1913271511001007

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحيدر محمد صالح محمد علي1914271511002136

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502اعدادية غزة للبناتعلميزهراء حسين سلمان فرهود1915271512057083

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502اعدادية الغد األفضل للبنينعلميمحمد سعد عبيد حسون1916271511030072

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502اعدادية االمامة للبناتعلميحنين عالوي حسين كريم1917271512062035

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502اعدادية الروضتين للبناتعلمياسراء عدنان صادق زهراب1918271512064016

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502اعدادية كربالء للبناتعلميفوز جواد كاظم محمد1919271512056251

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء599اعدادية المهيمن للبنينادبيقاسم عزيز حمد مطلك1920271521035015

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء546اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيتهاني يعقوب يوسف محمد1921271522049009

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء530ثانوية ام الخير للبناتادبيزينب حسن عبد عباس1922271522075022

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء528اعدادية العقيلة للبناتادبيعذراء عماد سلطان نعمه1923271522045033

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين صمد كاظم حبيب1924271521031034

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513اعدادية الياقوت للبنينادبياحمد حامد نايف خضير1925271521038008

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509اعدادية المدى للبنينادبيكرار كاظم سالم حسن1926271521026041

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509ثانوية حمورابي للبنينادبياحمد عباس كاظم عبود1927271521025002

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504اعدادية الياقوت للبنينادبياحمد عبدون حسين علي1928271521038013

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503اعدادية المهيمن للبنينادبيعلي محمد كريم سلمان1929271521035013

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503اعدادية الياقوت للبنينادبياحمد علي جبار خشان1930271521038015

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503اعدادية عكاظ للبناتادبيأسيا احمد عطوان يونس1931271522088002

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502اعدادية المباهلة للبنينادبيشاهر حماد مطر فتال1932271521021034

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء501اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعالء جاسم عبد جلعوط1933271521004049

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500اعدادية عكاظ للبناتادبياسماء كفاح عبد عون كاظم1934271522088011

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي فالح حسن حمود1935271521031085

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499اعدادية الياقوت للبنينادبيمجتبى سعد مهدي درب1936271521038105

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499اعدادية المكاسب للبنينادبيعباس فاضل حسين علي1937271521003045

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء498ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيقاسم طالب عوده محمد1938271521022049
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االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيمصطفى خادم عبد االمير علي1939271521154083

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيعلي عباس بريس حسين1940271521152067

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497اعدادية الرجيبة للبنينادبيحيدر علي اكبر صالح مصطفى1941271521020024

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496اعدادية الياقوت للبنينادبيرزاق طالب عبد االمير درويش1942271521038041

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496اعدادية االفاق المسائية للبنينادبياسامه محمد جابر ذياب1943271521154009

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين عبد الحسن عبد هللا زغير1944271521003024

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمجتبى علي هادي عبود1945271521031105

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي سمير رحمن سعيد1946271521003057

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495ثانوية الفراهيدي للبنينادبيفيصل غازي حمد عبد1947271521028070

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495اعدادية المهيمن للبنينادبيكاظم ابراهيم حسين عواد1948271521035016

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494اعدادية البسملة للبناتادبيفاطمه حازم معين مصطفى1949271522068039

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى عصام عبد العباس عبد الرسول1950271521007056

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمصطفى رحيم عويز طالل1951271521004082

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمحمد يحيى خليف زياد1952271521150145

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493اعدادية رابعة العدوية للبناتادبيطيبه رائد صالح الدين فيصل1953271522063026

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492اعدادية اإلقتدار للبنينادبيعباس مهدي صالح مهدي1954271521019026

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492اعدادية بضعة الرسول للبناتادبينبأ علي ناجي خضير1955271522087054

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491اعدادية الياقوت للبنينادبيغيث نجاح حسين عجيل1956271521038089

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491اعدادية ماريا القبطية للبناتادبياثمار كتاب ساسون خطاف1957271522052002

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490اعدادية اإلقتدار للبنينادبيمحمد رضا سعد مجيد1958271521019034

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490اعدادية المهيمن للبنينادبيمصطفى توفيق دلف عبود1959271521035021

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490ثانوية الوثبة للبنينادبياحمد عبد الحسين يحيى محمد1960271521017003

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489اعدادية اإلقتدار للبنينادبياحمد حازم عباس سعد1961271521019002

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489ثانوية المجد للبنينادبيحسين حسن عبد عبيس1962271521012010

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489اعدادية الثبات للبنينادبيامير احمد فرحان سعود1963271521024013

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيدعاء ظاهر حبيب حسن1964271522070009

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487اعدادية الرجيبة للبنينادبيحسن عالوي كزار غركان1965271521020014

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي حسين مدلول تومان1966271521031073

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485ثانوية الحضر للبناتادبيرغد احمد رحيم سفيح1967271522051013

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485اعدادية غزة للبناتادبيزينب منير صالح ناصر1968271522057046

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبييوسف ابراهيم علي جعفر1969271521153118

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبييوسف سعيد موسى شعنون1970271521006087

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485اعدادية الرياحي للبنينادبيمهدي محمد خضير رمضان1971271521013133

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيرقيه صالح عباس كاظم1972271522065029
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االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484ثانوية حمورابي للبنينادبيسجاد فارس هادي حمزه1973271521025009

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيمحمود جواد حمدي طراد1974271521154078

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483ثانوية الحضر للبناتادبياسالم عباس حاكم مزهر1975271522051002

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبينوار حسين محمد كاظم1976271521006081

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482اعدادية الياقوت للبنينادبيهاشم علوان حبيب عيدان1977271521038129

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيظافر ثابت صالح علي1978271521006034

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيخضر هاشم عباس حسن1979271521022026

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481اعدادية الرياحي للبنينادبيمحمد خالد كاظم يوسف1980271521013112

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481اعدادية البالغ للبنينادبيأحمد اسعد فاضل علوان1981271521036001

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481اعدادية المباهلة للبنينادبيعباس عبود عبد هللا شمخي1982271521021039

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480اعدادية الثقافة للبناتادبيدعاء عماد مولود حسن1983271522055024

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي عايد طراد دهام1984271521038081

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480اعدادية الثبات للبنينادبيحسن فالح عبد زيد كاظم1985271521024029

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479اعدادية اليرموك للبناتادبيهدير سمير حسين محمد علي1986271522059044

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي امين عبد نور حسن1987271521017035

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477اعدادية حسين محفوظ للبنينادبيمرتضى ازهر كريم جاسم1988271521027017

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعباس عامر كاظم بجوج1989271521031062

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476ثانوية القوارير للبناتادبيهاجر زيدان مخيف فارس1990271522081017

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعمار حيدر كاظم حتاو1991271521016058

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475اعدادية الثبات للبنينادبيعبد هللا حسن محمد حسون1992271521024062

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474اعدادية المباهلة للبنينادبييوسف عباس محمد علي عبد علي1993271521021069

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474اعدادية النهوض المسائية للبناتادبينورس عالء عباس عبد الرضا1994271522160049

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيسيف اكرم فاضل صالح1995271521154033

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474ثانوية الوثبة للبنينادبيحميد علي عواد عويف1996271521017018

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي عارف طالب جغيل1997271521038080

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472ثانوية الفراهيدي للبنينادبيمرتضى خضير عبيد جابر1998271521028090

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472اعدادية اإلقتدار للبنينادبيحسين حيدر ناصر عباس1999271521019016

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471اعدادية الثقافة للبناتادبيموج عبد االمير كاظم دغيمث2000271522055062

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471اعدادية عكاظ للبناتادبيسرى قحطان عباس جالب2001271522088072

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471اعدادية الرجيبة للبنينادبيالكرار مهدي عبد صالح2002271521020007

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء خالد رحيم عليوي2003271522079023

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470اعدادية المباهلة للبنينادبيسجاد هادي جاسم محمد2004271521021031

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيكاظم بالل كاظم حسن2005271521022051

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيزهراء أحمد محمد جواد2006271522087025
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االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469اعدادية البسملة للبناتادبيانوار لطيف حبتور عفات2007271522068007

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيتبارك حليم نوماس تكليف2008271522052013

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي احمد ياسر نور2009271521007034

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيكاظم جبار حاكم كاظم2010271521016066

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467اعدادية بضعة الرسول للبناتادبينور بهاء ياس دهش2011271522087056

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمصطفى عباس حسين عبيد2012271521030070

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467اعدادية المباهلة للبنينادبيحسن هادي علي عباس2013271521021015

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467اعدادية عكاظ للبناتادبيهدير جابر محسن عبيد2014271522088128

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحسن جبار علي دويج2015271521004017

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين داود سلمان علي2016271521003023

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466اعدادية بغداد للبناتادبيحوراء طالب عطيه كاطع2017271522079015

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبينور عبد الزهره عبد الرسول مهدي2018271521151076

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعادل عبد الحر عبد العباس زروك2019271521004042

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحيدر جبار اكريم حمزه2020271521006025

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465اعدادية الرجيبة للبنينادبيأمير صباح عبود محمد2021271521020001

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465اعدادية الرجيبة للبنينادبيعمار رضا خميس خضير2022271521020043

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465ثانوية المجد للبنينادبيحسن علي راضي محمد2023271521012009

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعباس منعم حبيب محسن2024271521150137

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد رافع يحيى سلمان2025271521031109

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيطاهر حسين هادي حرجان2026271521016043

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464اعدادية الغد األفضل للبنينادبيحسن علي ماشأ هللا علي2027271521030012

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي كاظم عباس خضير2028271521017039

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزينه علي عوده عليوي2029271522052030

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464اعدادية الخالدات للبناتادبيفرقان عبد الحسين حسن سلطان2030271522067038

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464ثانوية ام الخير للبناتادبيزينب رزاق علي حطاب2031271522075023

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464اعدادية المباهلة للبنينادبيمحمد عبد علي عبد الحسين عباس2032271521021058

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464اعدادية الثبات للبنينادبيوائل عالوي عبد الرزاق عنبار2033271521024130

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464ثانوية الوند للبناتادبيشيماء حمزه جبر عباس2034271522044019

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيتقى زمان صاحب عبود2035271522065015

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463اعدادية المباهلة للبنينادبياحمد شهاب حمد عيدان2036271521021003

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463ثانوية الوثبة للبنينادبيصالح تحسين علي رجا2037271521017028

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463ثانوية الوثبة للبنينادبيكاظم موحان رضا خليل2038271521017049

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463ثانوية الرقيم للبناتادبيايمان سمير حمزه مهدي2039271522054009

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463اعدادية الخالدات للبناتادبيمروه سالم محمد جاسم2040271522067039
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االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463ثانوية الوند للبناتادبيسجا حسن عبد الكاظم سلمان2041271522044015

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463ثانوية شجرة طوبى للبناتادبينبأ صالح ابراهيم حسين2042271522050014

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي كاظم عبد علي ناهي2043271521016057

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463اعدادية الفواطم للبناتادبيزهراء يحيى عبد الجبار مجيد2044271522058045

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463اعدادية الفواطم للبناتادبيعلياء نعمه مجهول هادي2045271522058073

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463ثانوية شجرة طوبى للبناتادبيزهراء فاضل عبد الحمزه عبد االمير2046271522050011

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462ثانوية الفراهيدي للبنينادبيعباس فليح كزار علي2047271521028050

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيعبد هللا محمد ياس خلف2048271521015025

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462اعدادية الفاروق للبناتادبيبنين علي حسين عبد الكاظم2049271522069014

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462اعدادية عكاظ للبناتادبيزينه علي كاظم ياسر2050271522088067

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد عبد االمير طه عبد هللا2051271521007005

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي ناصر حسين خشان2052271521017042

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيهبه هللا جبار مظلوم لول2053271522065077

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461اعدادية الخالدات للبناتادبينورس ماهر علي نور2054271522067043

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461اعدادية ام عمارة للبناتادبينجالء حامد كاظم عبد2055271522071063

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبياحمد هاشم فاضل عطيه2056271521022003

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيقاسم كاظم رحيم زباله2057271521153084

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461اعدادية الثقافة للبناتادبيحنان ضياء عبد الحسين جابر2058271522055020

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461اعدادية عكاظ للبناتادبيسميه اسعد صالح مهدي2059271522088073

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيتبارك علي هاشم حسين2060271522087014

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460اعدادية الياقوت للبنينادبيسيف رعد هاشم عباس2061271521038051

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460اعدادية الفواطم للبناتادبياميمه حميد نعمان حمد2062271522058012

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460اعدادية عكاظ للبناتادبيحوراء فيصل نصر حميدي2063271522088033

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460اعدادية الثبات للبنينادبيكرار هيثم صالح عبيد2064271521024100

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460اعدادية عكاظ للبناتادبينور هاشم عطوان يونس2065271522088122

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460اعدادية الفاروق للبناتادبيابتهال سعيد حنون طاهر2066271522069003

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460اعدادية ام عمارة للبناتادبيزينب حسين علي جاسم2067271522071036

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460ثانوية الوند للبناتادبياسماء علي عجمي علي2068271522044005

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيحسن اسماعيل عبيد حسين2069271521022014

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459اعدادية غزة للبناتادبياسراء حامد عبيد اسماعيل2070271522057003

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459اعدادية العقيلة للبناتادبيرقيه احمد عبد الزهره عبود2071271522045015

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيسهاد ساجت مراد عبيد2072271522052033

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459ثانوية البيان للبنينادبيلؤي حميد يوسف حلبوص2073271521032031

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيعبير عبد الزهره علي حسين2074271522160037
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االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين راجح عبد علي حسن2075271521031032

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي عيسى كامل حسن2076271521003061

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458اعدادية الياقوت للبنينادبيحيدر عزيز علوان حسين2077271521038038

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458اعدادية المكاسب للبنينادبيعالء جواد كاظم دغيمث2078271521003052

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458اعدادية البالغ للبنينادبيياسر نزار نعمه محمد2079271521036075

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيزهراء جاسم محسن هادي2080271522065031

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458اعدادية الروضتين للبناتادبيبان قاسم محي عباس2081271522064008

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458اعدادية الثقافة للبناتادبيآيات باسم كامل علي2082271522055006

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458ثانوية سيف الحق للبناتادبيورود فاضل حسين عبد عون2083271522076050

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458اعدادية النهوض المسائية للبناتادبييسر نعمان فاضل رضا2084271522160055

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458الخارجياتادبيحوراء عبد اللطيف عبود حسن2085271522401014

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458ثانوية البيان للبنينادبيفارس اموري جاسب عزيز2086271521032026

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458ثانوية البيان للبنينادبيحسين سالم منذور عباس2087271521032012

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458ثانوية سيف الحق للبناتادبياحالم مخلف حركان رجا2088271522076002

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيزهراء عبد الحسين حسن عزيز2089271522065038

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيوهاب رزاق عبد الكريم علي2090271521153115

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزينب صالح حسن حمادي2091271522052029

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457اعدادية المكاسب للبنينادبيسجاد جمال حسن ضايع2092271521003036

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبياحمد فرحان جدوع خلف2093271521151007

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457اعدادية البسملة للبناتادبيبيادر حسن حسين كزار2094271522068012

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457اعدادية الثبات للبنينادبيعلي جاسم نعمه مالح2095271521024072

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيآدم عماد شاكر عبد الحسين2096271521031005

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457اعدادية المباهلة للبنينادبيعلي رزاق فاضل طالل2097271521021046

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيديار عالوي ناهي طالل2098271522049016

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457اعدادية االمامة للبناتادبيميساء عباس عبد محمد2099271522062058

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456اعدادية المدى للبنينادبياحمد حسين طعمه طارش2100271521026003

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456اعدادية الثقافة للبناتادبيكوثر طه عباس علي2101271522055055

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء حسين فاضل كريم2102271522067023

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456ثانوية الفراهيدي للبنينادبييحيى حسين فرحان فوير2103271521028107

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيعبد العزيز حميد عبد االمير معيش2104271521103011

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456اعدادية ام عمارة للبناتادبيخديجه احمد جبار حسون2105271522071024

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456اعدادية عكاظ للبناتادبيأيه علي حسن عباس2106271522088006

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455اعدادية المدى للبنينادبيشهاب احمد خضير عبيد2107271521026020

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455ثانوية الرقيم للبناتادبيزينب رافع كاظم علوان2108271522054029
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االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455اعدادية الفواطم للبناتادبيبنين حسن ناجي كاظم2109271522058016

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455اعدادية غزة للبناتادبيسناريا وطن كامل حبيب2110271522057059

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيقنوت عقيل خليل يوسف2111271522065057

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيحوراء سالم كلمج عبيد2112271522049014

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455ثانوية البيان للبنينادبيجهاد محمد حسن علي2113271521032008

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455اعدادية المكاسب للبنينادبيعباس حيدر حنتوش عبد2114271521003044

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزهراء اياد بخيت علوان2115271522049019

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455اعدادية البالغ للبنينادبيضياء جعفر حسن حسين2116271521036033

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455ثانوية الزهراء للبناتادبيحنين نعمه حسون عبود2117271522061009

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454اعدادية المؤاخاة للبنينادبيحيدر عواد عباس طوفان2118271521037012

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454اعدادية المؤاخاة للبنينادبيامير قاسم رحيم صيهود2119271521037006

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454اعدادية الياقوت للبنينادبيكرار محمد علي عبيد2120271521038098

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454اعدادية الثبات للبنينادبيضياء حسين علي كاظم2121271521024054

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454اعدادية عكاظ للبناتادبيفرح محمد خضير سعود2122271522088105

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيمريم غزاي كاظم جواد2123271522065062

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454ثانوية البيان للبنينادبيمحمود عبد الرحيم راضي ابراهيم2124271521032034

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيهيام صالح عبد الرضا مزهر2125271522048038

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيحوراء حازم علي مارد2126271522052015

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454اعدادية المكاسب للبنينادبيكريم ساجد جليل مزهر2127271521003081

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيصفا علي داخل علي2128271522065049

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسنين حسن فليح حداوي2129271521031028

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمنتظر عبد حمود ثجيل2130271521016089

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454ثانوية الوند للبناتادبيعذراء نوري عباس علي2131271522044022

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيهبه فاضل عبيس جوده2132271522052044

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيحسن عباس علي جواد2133271521015010

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453اعدادية الثبات للبنينادبيحسن صالح درويش دردوح2134271521024025

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيسيف علي حسين وادي2135271521031057

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453اعدادية الفاروق للبناتادبيفاطمه علي ارحيم حسين2136271522069067

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453اعدادية الفواطم للبناتادبينبأ رياض نعمه علي2137271522058096

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453ثانوية المجد للبنينادبيحيدر كامل نغماش كاطع2138271521012015

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبينور نجم عبد زيد خضير2139271521153107

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453ثانوية سيف الحق للبناتادبيصابرين كاظم سايج عبود2140271522076027

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453ثانوية الرفاه للبناتادبيساجدة محيبس نصار حسن2141271522080012

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453اعدادية البسملة للبناتادبيضفاف حسن كاظم حمداوي2142271522068036
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االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453اعدادية البسملة للبناتادبيمروه عبد هللا محمد صالح2143271522068044

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيعباس علي حميد بشيش2144271521151041

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيياس خضير عباس جواد2145271521022071

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمالك عباس عبيد عبد ايوب2146271521153090

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452اعدادية الفاروق للبناتادبيزهراء حسين حاجم عبود2147271522069035

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد عبد الحليم هادي مطلك2148271521031112

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيزهراء عادل ياسين حسين2149271522087027

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمحمود عبد السالم طالب صادق2150271521022058

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452اعدادية المكاسب للبنينادبيعقيل محمد حسين مرهيج2151271521003051

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيجميل جبير فنوري محمد2152271521016016

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452اعدادية الرافدين للبنينادبيابراهيم علي سلمان مناتي2153271521007002

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيعلي مهدي حسين مريهج2154271521154060

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451اعدادية اإلقتدار للبنينادبيعلي احمد رضا عبد2155271521019027

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيزهراء خليل اسماعيل خضير2156271522065035

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيساره حامد محسن نعمه2157271522065043

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451اعدادية المباهلة للبنينادبيليث عبد االمير مرزه حمزه2158271521021055

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451ثانوية الفراهيدي للبنينادبييحيى كامل علي ناصر2159271521028108

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451اعدادية ام عمارة للبناتادبيمروه علي نعمه عبد2160271522071057

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451اعدادية غزة للبناتادبيزهراء هاشم نجم عبود2161271522057040

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيانوار سعد تكليف كطران2162271522070003

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451ثانوية المجد للبنينادبيامير فاضل عبد هادي2163271521012004

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451ثانوية المجد للبنينادبيامير مهدي صالح خلخال2164271521012005

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451ثانوية الفراهيدي للبنينادبيطاهر علي كاظم سلطان2165271521028042

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي عدنان ناظم جهود2166271521016055

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450اعدادية االمامة للبناتادبيحنين محسن وحيد لفته2167271522062021

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450اعدادية البسملة للبناتادبيمروه عالء طالب فرعون2168271522068045

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي احمد حركان رجا2169271521017033

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد حسين كباشي دخيل2170271521003089

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450اعدادية ام عمارة للبناتادبيزهراء حسين حسن عطيه2171271522071030

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449اعدادية الفواطم للبناتادبيسبأ ناجح هادي جاسور2172271522058057

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449اعدادية عكاظ للبناتادبيرانيه عادل فرج عواد2173271522088041

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيغيث محمد مجيد محمد2174271521022045

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449اعدادية االمامة للبناتادبيمنى نجمان عبد مشي2175271522062057

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449اعدادية الخالدات للبناتادبيبنين علي فرحان عبد الزهره2176271522067010
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االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449اعدادية المباهلة للبنينادبيمعتز محمد عبد مطر2177271521021064

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449اعدادية ام عمارة للبناتادبينبراس حاتم داود سلمان2178271522071062

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449ثانوية الرضوان للبناتادبيرقيه هاشم كريم بشير2179271522078016

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449ثانوية الرفاه للبناتادبيحوراء جواد كاظم جياد2180271522080007

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449اعدادية بضعة الرسول للبناتادبينور الهدى رائد حيدر رفعت2181271522087055

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيياسر حسين مطشر علوان2182271521015060

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسام طالب عبيد وحيد2183271521006012

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448اعدادية البسملة للبناتادبيساره حميد كاظم عذافه2184271522068033

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448ثانوية الرقيم للبناتادبيزهراء خضير عبيس عبود2185271522054024

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمصطفى مثنى علي محمد2186271521022062

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448اعدادية الروضتين للبناتادبيزهراء سليم ياس خضير2187271522064021

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيحوراء عباس محسن موجد2188271522065019

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448اعدادية العقيلة للبناتادبياسماء سامي محمد جواد2189271522045004

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمصطفى برزان عويد فضيل2190271521030066

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيسلطان راهي ادريس علوان2191271521103009

االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448ثانوية العباس للبنينادبيحسين فرحان رياح فرهود2192271521101013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء644اعدادية عكاظ للبناتعلميازهار ناجح علي حطاب2193271512088007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء628اعدادية اليرموك للبناتعلميزهراء حيدر فاضل جعفر2194271512059040

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء620ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميغدير ثجيل شافي محمد2195271512070030

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء609ثانوية الوند للبناتعلميزينب حيدر خضير عبيد2196271512044012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء604اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميفاطمه جبار محسن جعاز2197271512048036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء599.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميبرير حيدر حمود محمد جواد2198271511005046

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء598اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميفاطمه حسين عرداوي شهاب2199271512049056

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء597ثانوية البساط االخضر للبنينعلميباسم ستار نجم عبود2200271511034012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء597اعدادية كربالء للبناتعلميفرقان صالح مهدي عبد2201271512056249

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء595اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميفاضل عبد الحسين منصور حسين2202271511002265

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء593اعدادية عكاظ للبناتعلميحوراء عباس عرداوي شهاب2203271512088044

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء592اعدادية اليرموك للبناتعلميزينب مهدي محمد امين مرزه علي2204271512059056

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء591ثانوية السلوى للبناتعلميايالف حسين علوان هاشم2205271512084007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء590اعدادية الفاروق للبناتعلمياسيل علي خضير جوير2206271512069008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء589اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميميساء حيدر عبد الكاظم مسلم2207271512048038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء588اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميزهراء حسين مردان جعفر2208271512048022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء587اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميمهدي حسين عبد علي عبد عون2209271511004090

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء586اعدادية عكاظ للبناتعلميزهراء جبار حسين زويد2210271512088076
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء585اعدادية كربالء للبناتعلميرقيه محمد عبد الرضا حمزه2211271512056107

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء585اعدادية النجاح للبناتعلميأيالف محمد خضير عباس2212271512060008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء585ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةعلميريام فوزي عبد هللا حمزه2213271512103002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء585اعدادية غزة للبناتعلميفاطمه عبد الزهره جليل خضير2214271512057167

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء583ثانوية المدائن للبناتعلميعلياء رزاق هادي حساني2215271512043031

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء583اعدادية غزة للبناتعلميزينب محمد محمود عطيوي2216271512057109

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء582اعدادية النجاح للبناتعلميزهراء نعمه جاسم محمد2217271512060138

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء582اعدادية الروضتين للبناتعلميزينب كريم جاسم محمد2218271512064112

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء581اعدادية كربالء للبناتعلميضحى عماد حسن ظاهر2219271512056207

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء581ثانوية البيان للبنينعلمياحمد علي عاشور حمد2220271511032005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء581اعدادية كربالء للبناتعلميفاطمه ابراهيم علي محمد2221271512056231

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء580اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميزينب جليل صاحب خليل2222271512052051

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء580اعدادية الحسينية للبنينعلميامير كاظم كعيشيش غازي2223271511009026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء580اعدادية كربالء للبناتعلمينور الهدى فاضل عباس عبد النبي2224271512056295

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء579اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميامير رضا عبد الزهره عوده2225271511005035

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء579اعدادية كربالء للبنينعلميمحمد جواد عبد الكاظم عباس2226271511001391

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء578ثانوية الرقيم للبناتعلمياخالص عدنان عباس حمزه2227271512054002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء578اعدادية الروضتين للبناتعلميزهراء هاشم احمد عبد هللا2228271512064093

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء578اعدادية المباهلة للبنينعلميعبد هللا حسين عبد علي شمخي2229271511021071

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء578اعدادية الفتح للبنينعلميعلي حسين عبد عون كاظم2230271511011060

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء578ثانوية البيان للبنينعلميعباس وحيد ظالم مجين2231271511032035

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء577اعدادية غزة للبناتعلميزينب عبد االمير حسين محمد2232271512057099

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء577اعدادية بغداد للبناتعلميبشرى شعالن حسين جلوب2233271512079018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء576اعدادية الفاروق للبناتعلمينورس عباس خليف عبد2234271512069139

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء575اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميامين حسين محسن مراد2235271511002057

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء575ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميوداد علي حسين كوكز2236271512070038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء574اعدادية الثقافة للبناتعلميزينب مؤيد مصطفى كاظم2237271512055133

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء574ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلمينور الهدى عظيم صاحب اسدخان2238271512070036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء574اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميفاطمة حسين عباس جاسم2239271512063083

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء572اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحيدر جبار كافي عبد الكاظم2240271511002126

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء572اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلمياسماء علي عبيد محمد2241271512049005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء571ثانوية العباس للبنينعلميحيدر احمد عبد زيد تايه2242271511101012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء571ثانوية الرقيم للبناتعلميبشائر عايد كاظم مطرود2243271512054012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء570اعدادية الحسينية للبنينعلميسرمد عبد الرسول بحر وادى2244271511009098
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء569اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعلي صاحب محسن فرحان2245271511002222

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء569اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميمجتبى ناجح عبد عسكر2246271511004067

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568اعدادية النجاح للبناتعلميهبه زهير محسن محمد علي2247271512060304

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميحنين داود جاسم سلمان2248271512052027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568اعدادية عكاظ للبناتعلميزهراء قيس صالح عمران2249271512088087

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء567اعدادية الفواطم للبناتعلميايات رضا جاسم محمد2250271512058027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء566اعدادية بغداد للبناتعلمياقبال سالم حمزه حسون2251271512079011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء566اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميحيدر احمد عبد علي عبد هللا2252271511027043

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء566ثانوية البساط االخضر للبنينعلميعبد هللا عبد الرزاق عبيد شويكه2253271511034043

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء566اعدادية عكاظ للبناتعلميمروه عامر قادر محمد2254271512088126

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564اعدادية الفواطم للبناتعلميزينب علي جدوع كاظم2255271512058130

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564اعدادية الفرات للبنينعلمييوسف محسن نعمه هاشم2256271511014176

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564اعدادية الفتح للبنينعلميبشير تحرير فهد عبد علي2257271511011015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564ثانوية حمورابي للبنينعلميحسن مرزه عطيه علوان2258271511025008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء563ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينعلمياحمد حميد حنشل عيسى2259271511033004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء562ثانوية السلوى للبناتعلميآيمان وحيد هاتف نايف2260271512084002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء561اعدادية اليرموك للبناتعلميزينب ضياء محسون كاطع2261271512059050

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559اعدادية االمامة للبناتعلميحنين فالح مهدي عبد2262271512062036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559اعدادية الروضتين للبناتعلميرقيه حسن محمد علي موسى2263271512064063

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559ثانوية السلوى للبناتعلميمروه جاسم محمد حسين2264271512084033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558ثانوية الزهراء للبناتعلميرسل يوسف عزيز يوسف2265271512061015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558اعدادية الفواطم للبناتعلميضمياء حمزه حسين علي2266271512058188

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558اعدادية البسملة للبناتعلميفاطمه فالح نعمه عبد هللا2267271512068088

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558اعدادية ام عمارة للبناتعلميزهراء صفاء جاسم محمد2268271512071021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558اعدادية الهندية للبنينعلمينوار صباح حسن صكر2269271511010225

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558اعدادية النجاح للبناتعلميزينب طالب محسن طريف2270271512060148

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558اعدادية النجاح للبناتعلميزهراء زاهد محمد عليوي2271271512060122

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء557اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميعلي تركي هاشم جعفر2272271511027078

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء557ثانوية السدرة للبناتعلميمريم صالح مهدي حسن2273271512046087

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556اعدادية النجاح للبناتعلميساره حيدر صاحب نعمه2274271512060165

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556اعدادية عكاظ للبناتعلميافراح فاضل هاشم لباج2275271512088018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينعلميبشير سامي وادي فياض2276271511033016

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميحسين طالب محل عزيز2277271511015039

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555اعدادية الفاروق للبناتعلميرؤى عبد الكريم عيفان فليح2278271512069047
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555اعدادية العقيلة للبناتعلميفاطمه مجيد خضير جاسم2279271512045128

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555اعدادية ام عمارة للبناتعلمياالء عباس علي راهي2280271512071003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555اعدادية الفواطم للبناتعلميفاطمه حيدر عبد عون خضير2281271512058206

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميهبة كريم شمخي جبر2282271512048041

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555اعدادية المؤاخاة للبنينعلميعلي محمد مسلم رسولي2283271511037031

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555اعدادية كربالء للبناتعلميايالف مهند جابر ياسر2284271512056042

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلمينبأ مهدي حسن علوان2285271512049067

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554اعدادية الفواطم للبناتعلمياسراء زهير هادي رجب2286271512058010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554اعدادية الثقافة للبناتعلميزهراء سعيد محسن سعيد2287271512055114

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553ثانوية القوارير للبناتعلميصابرين جبار كاظم عامر2288271512081019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553اعدادية الثقافة للبناتعلميسحر نبيل حسن عباس2289271512055157

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553اعدادية العقيلة للبناتعلميزهراء عباس عبد الزهره حسين2290271512045071

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميأفراح احمد مهدي غالم علي2291271512063001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552اعدادية االمامة للبناتعلميحنان خضير جياد حمزه2292271512062033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552اعدادية عكاظ للبناتعلمييسرى صبار كردوش عضد2293271512088161

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552اعدادية كربالء للبناتعلميفاتن حيدر عباس موسى2294271512056227

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552اعدادية كربالء للبناتعلميآيات اياد جليل فرهود2295271512056008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميعذراء حسين نور عطيه2296271512070029

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميحسين علي كريم عليوي2297271511027037

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552اعدادية ام عمارة للبناتعلميغدير حسين مهدي صالح2298271512071042

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551اعدادية نهر العلقمي للبنينعلمياحمد محمد عباس مصطفى2299271511008013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميهاله رياض نيشان عبد العظيم2300271512052093

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551اعدادية اإلقتدار للبنينعلميمهدي جاسم حسن جمعه2301271511019125

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء550اعدادية كربالء للبنينعلميهمام عباس جاسم محمد2302271511001506

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء550اعدادية العقيلة للبناتعلميزهراء خليل كريم شمخي2303271512045068

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء550اعدادية المباهلة للبنينعلميعالء مكي تركي محسن2304271511021076

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء550اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميموسى الكاظم حسين علي جاسم2305271511008166

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء550اعدادية البالغ للبنينعلميمحمد علي حسن سلمان ضاحي2306271511036076

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء550اعدادية النجاح للبناتعلميفاطمه فاضل علي احمد2307271512060222

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء549اعدادية االمامة للبناتعلميزهراء محمد ياسر كروش2308271512062066

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء549اعدادية اليرموك للبناتعلميزهراء عبد هللا معارج حامي2309271512059043

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء549اعدادية المؤاخاة للبنينعلمياحمد ستار عبيد جبر2310271511037007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء549ثانوية المجد للبنينعلميسرمد ناظم كريم ضايف2311271511012007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء549اعدادية الفاروق للبناتعلميشجون جاسب محمد علوان2312271512069089
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء549ثانوية القوارير للبناتعلميمريم ناصر احمد مزهر2313271512081026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء548اعدادية الحسينية للبنينعلميعيسى رسول حسن حسين2314271511009172

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء548ثانوية الزهراء للبناتعلميمريم عامر حسن محمد علي2315271512061039

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء548اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميزينب حاكم ميران عبد الزهره2316271512063055

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء548اعدادية غزة للبناتعلميحوراء محمود شاكر محمود2317271512057056

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء548اعدادية الثقافة للبناتعلميدعاء سامي مظهر حمزه2318271512055075

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء547اعدادية الفاروق للبناتعلميفاطمه فاضل كريم سلمان2319271512069110

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء547اعدادية الفواطم للبناتعلميأميره رزاق حميد حمزه2320271512058004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء547اعدادية االفاق المسائية للبنينعلميمحمد علي عكموش حبيب2321271511154089

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء547اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميتغريد ناظم عمران عباس2322271512049013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء547اعدادية الثقافة للبناتعلميهدى محمد منصور عبد علي2323271512055264

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء547اعدادية النجاح للبناتعلميبنين اسعد علي داود2324271512060051

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546اعدادية اليرموك للبناتعلميزهراء ضياء مال هللا مهدي2325271512059042

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546اعدادية النجاح للبناتعلميدعاء عبود علي يعقوب2326271512060087

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546اعدادية الروضتين للبناتعلميهاجر ناصر حسين كاظم2327271512064183

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546اعدادية الثقافة للبناتعلميريام نبيل عالج حسن2328271512055101

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546اعدادية الهندية للبنينعلميمحمد عوده عبد علي مطلك2329271511010195

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546ثانوية السدرة للبناتعلميقبس عصام فاضل عباس2330271512046080

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546اعدادية الثقافة للبناتعلميسما ضياء حاتم جابر2331271512055160

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميسجى سعد عبد الشهيد رديف2332271512072033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء545اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميكرار فاضل واجد دحام2333271511002283

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء545اعدادية كربالء للبنينعلميحسين علي كاظم سلمان2334271511001152

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء545اعدادية الثبات للبنينعلميجواد عبد الحسين جواد عباس2335271511024031

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء545اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميسجاد يوسف محمد طاهر عبد القادر2336271511002163

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء545اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعلي عبد الحليم عبد الحافظ حمد2337271511005206

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء545اعدادية البسملة للبناتعلميزهراء طالب تركي جاسم2338271512068046

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء545اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميحنان ناجي محسن حسوني2339271512049016

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء545اعدادية الهندية للبنينعلميضياء محمد مجيد حسين2340271511010110

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء544اعدادية اإلقتدار للبنينعلميابراهيم خليل ابراهيم احمد2341271511019001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء544ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميصابرين حسن محمد علي رشيد2342271512047079

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء544اعدادية ام عمارة للبناتعلمينور رشيد جمعه خطار2343271512071053

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء544اعدادية الفواطم للبناتعلميسجى محمد رهيف بعيوي2344271512058155

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543اعدادية البسملة للبناتعلميزهراء حسب جاسب صكر2345271512068043

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543ثانوية القوارير للبناتعلميأنوار صباح جاسم عوده2346271512081001
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543ثانوية السلوى للبناتعلميتبارك موسى عباس كنانة2347271512084011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543اعدادية البسملة للبناتعلميمها خليل ابراهيم مسعود2348271512068097

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543اعدادية عكاظ للبناتعلمينجوى جليل ابراهيم ميكائيل2349271512088137

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543ثانوية الزهراء للبناتعلمينور الهدى احمد محمد حسن عباس2350271512061046

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543اعدادية النجاح للبناتعلميمريم حيدر نجم عبد2351271512060245

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543ثانوية حمورابي للبنينعلميحسن طالب نعمه مهدي2352271511025007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543ثانوية السدرة للبناتعلميأمل حسين عبود دخل2353271512046001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميحسين سعد نذير صبح2354271511015038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحسين قاسم مهدي حسان2355271511002117

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543اعدادية النجاح للبناتعلميجنان جاسم عويد خالطي2356271512060064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543اعدادية غزة للبناتعلميرباب محمد تركي عطيه2357271512057065

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542اعدادية المكاسب للبنينعلميضرغام مجيد حميدي جاسم2358271511003026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542اعدادية بغداد للبناتعلميبراء عبد الفتاح عبد الحسين عبد الرضا2359271512079016

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542اعدادية الفاروق للبناتعلميحنين عباس خومان جبار2360271512069028

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542اعدادية الثقافة للبناتعلميفاطمه كريم فريح شمران2361271512055201

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542اعدادية الفاروق للبناتعلميحوراء سالم راضي جاسم2362271512069035

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542اعدادية الرجيبة للبنينعلميعماد فاخر عشوم سلمان2363271511020075

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542اعدادية الروضتين للبناتعلميزهراء علي حسين مطلق2364271512064084

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء541اعدادية غزة للبناتعلميايات حسين عبد علي صاحب2365271512057027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء541ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميزينب علي عباس محمد2366271512070022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء541اعدادية العقيلة للبناتعلميمشاعل نايف عبيد ذياب2367271512045142

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء541اعدادية الفاروق للبناتعلميازهار عظيم نايف ابو ريشه2368271512069005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء541اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء هاتف وحواح حسن2369271512056148

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء541اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميفاطمه عبد الرزاق محمد عبد2370271512087077

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء541اعدادية الثبات للبنينعلميسيف جبار كاظم رسن2371271511024068

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء541اعدادية النجاح للبناتعلميحنين حسين عبد خليل2372271512060069

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء541اعدادية الفاروق للبناتعلميهدى عبد هللا محسن حنوش2373271512069146

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء540ثانوية الشهيدة آمنة الصدر األهلية للبناتعلميتبارك مثنى جعفر كاظم2374271512074005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء540ثانوية السدرة للبناتعلميتبارك حيدر فاضل رشيد2375271512046019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء540اعدادية العقيلة للبناتعلميبنين علي حمزة عباس2376271512045031

التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء539اعدادية الغد األفضل للبنينعلميغسان حسين احمد محمد2377271511030058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء645اعدادية كربالء للبناتعلميآيه صاحب حمود حسن2378271512056011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء635اعدادية النجاح للبناتعلميسجى يوسف اسماعيل عباس2379271512060173

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء634ثانوية الرفاه للبناتعلميسميره جاسم كاظم عيدان2380271512080013
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء633اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميزينب طالب صبار حسن2381271512087048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء633اعدادية اليرموك للبناتعلميبنين سليم عبد الحسين ابراهيم2382271512059018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء630اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميزهراء صفاء حسن طاهر2383271512087040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء627اعدادية بغداد للبناتعلميمالك محمد نايف فرحان2384271512079074

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء626ثانوية الزهراء للبناتعلميأيالف محمد نجيب هادي علي2385271512061003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء625اعدادية كربالء للبناتعلميهبه فرحان عبيس مري2386271512056321

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء620ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميضمياء عبد الحسين هاني كاظم2387271512047082

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء619اعدادية غزة للبناتعلميعلياء فاضل غالي عليوي2388271512057154

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء619اعدادية الفواطم للبناتعلميزينب صالح كطل دخان2389271512058127

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء616اعدادية النجاح للبناتعلميجيهان سالم علوان محيل2390271512060066

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء616اعدادية الثقافة للبناتعلميتبارك عبد الرسول حسن علي2391271512055049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء614اعدادية الثقافة للبناتعلميساره حميد رجه صالح2392271512055142

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء609اعدادية العقيلة للبناتعلميسرى حسين ابراهيم جويد2393271512045093

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء607اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلمينسرين محمد صاحب عبد هللا2394271512049070

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء606اعدادية العقيلة للبناتعلميورود عادل لعيبي مشعل2395271512045170

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء605اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلمييوسف عادل يوسف علي2396271511150113

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء605اعدادية النجاح للبناتعلميآيالف جبار مهدي عبادي2397271512060007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء604ثانوية القوارير للبناتعلميتماضر حامد أحمد مزهر2398271512081006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء603اعدادية النجاح للبناتعلميزينب فارس حسن كاظم2399271512060153

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء600ثانوية الرقيم للبناتعلميختام سعد حسين جياد2400271512054018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء598ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميوالء جاسم محمد حسين2401271512047137

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء597اعدادية الثقافة للبناتعلميرونق غازي جاسم محمد2402271512055099

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء596اعدادية الفاروق للبناتعلمينور سامي سلمان كاظم2403271512069137

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء594اعدادية كربالء للبناتعلميوهج علي عبد اللطيف عبد الحسين2404271512056332

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء593اعدادية عكاظ للبناتعلميحنين مصطفى عبد الحسين محمد2405271512088043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء592اعدادية النجاح للبناتعلمينور جبار عباس لوطي2406271512060283

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء592اعدادية النجاح للبناتعلميرسل عبد الحسين حميد عبد2407271512060099

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء591اعدادية النجاح للبناتعلميبسمه محمود شاكر حنيش2408271512060049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء591ثانوية السلوى للبناتعلميزينه سعد جياد هادي2409271512084027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء590اعدادية كربالء للبناتعلميزينب مناف حميد محسن2410271512056164

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء590اعدادية كربالء للبناتعلميرسل عدنان محمد عالوي2411271512056097

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء589اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسن عبد الكاظم جوده جاسم2412271511005056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء589اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميفاطمه مهدي نايف علي2413271512049060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء588اعدادية النجاح للبناتعلمينور مزهر جاسم عبد الواحد2414271512060294
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء586اعدادية البسملة للبناتعلميغاده كتاب فضيل وحيد2415271512068078

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء586اعدادية الثقافة للبناتعلميزهراء عمران داخل شبيب2416271512055123

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء650ثانوية الزهراء للبناتادبيعبير احمد عجيل حسين2417271522061022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء646اعدادية غزة للبناتادبيسكينه علي محمد موسى2418271522057058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء638اعدادية العقيلة للبناتادبينرجس جاسم عبد هللا زامل2419271522045042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء636ثانوية ام الخير للبناتادبيوالء عبد االمير منهي علوان2420271522075037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء635ثانوية الرضوان للبناتادبيساره حسين محسن ناصر2421271522078028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء631الخارجياتادبيكنار ضياء موسى محسن2422271522401038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء610ثانوية ام الخير للبناتادبيزهراء عصام علي حمد2423271522075020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء609اعدادية ام عمارة للبناتادبيحوراء يحيى عمران حسن2424271522071023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء607اعدادية العقيلة للبناتادبيهدى كريم هادي محمد حسن2425271522045051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء606اعدادية الفاروق للبناتادبيحنين طالب عبد الزهره غيالن2426271522069019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء601اعدادية رابعة العدوية للبناتادبيبنين محمد منعم حسين2427271522063005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء600اعدادية الفواطم للبناتادبيمريم أسعد عبيد جبار2428271522058090

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء600ثانوية الرقيم للبناتادبيضمياء سعدون مجيد عبيس2429271522054041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء597اعدادية الثقافة للبناتادبيايثار علي صادق جعفر2430271522055010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء597الخارجياتادبيغيداء كريم مانع موسى2431271522401034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء596ثانوية الرقيم للبناتادبينورة محمد ابراهيم عيسى2432271522054058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء595اعدادية الفواطم للبناتادبيزهراء مهدي مجبل خشان2433271522058044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء595اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيحنين صباح عزيز سلطان2434271522049013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء593اعدادية الروضتين للبناتادبينور احمد هاشم عبد الزهره2435271522064054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء590ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيآيه عباس محسن عبود2436271522053006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء590ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيزينب ستار عبيد جبر2437271522053027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء590ثانوية السلوى للبناتادبيندى عالوي كاظم راهي2438271522084017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء589ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبياخالص عباس حمد عبيد2439271522072020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء587ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيشهالء فوزي عبد اللطيف محمد2440271522053033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء586اعدادية الفواطم للبناتادبيبنين فاضل غانم ناجي2441271522058017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء585ثانوية ام الخير للبناتادبيهبه مسلم حمد علوان2442271522075032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب علي حسين صافي2443271522048014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء582اعدادية الياقوت للبنينادبياحمد رضوان صيهود صكر2444271521038009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء582ثانوية الرقيم للبناتادبيسكينه كاظم ناصر حسين2445271522054036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء580اعدادية الثبات للبنينادبيامير شاكر هادي لمهود2446271521024016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء580اعدادية ام عمارة للبناتادبياستبرق مسلم حسين محمد2447271522071001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء580ثانوية ام الخير للبناتادبيانعام احمد جاسم محمد2448271522075006
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء580اعدادية ام عمارة للبناتادبيخديجه طالل عبد الحر عوده2449271522071025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء579ثانوية الحضر للبناتادبيغيداء سالم ساجت عبد الحسين2450271522051034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء579ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيفاطمه عباس خضير عباس2451271522053036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء578ثانوية الرقيم للبناتادبينور سعد عيسى عمران2452271522054055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء578ثانوية الفراهيدي للبنينادبيامير خليف شاهين ضاري2453271521028005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء577اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيزهراء جاسم محمد فضل هللا2454271522065032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء576اعدادية رابعة العدوية للبناتادبيتبارك سالم صالح محمد تقي2455271522063006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء574اعدادية الثبات للبنينادبيصفاء عبد الزهره عبد صالل2456271521024053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء573ثانوية الرقيم للبناتادبيرسل كاظم عبد الساده مزهر2457271522054019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء570اعدادية الفاروق للبناتادبيدعاء شاكر حسن محمد2458271522069024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء568ثانوية الوند للبناتادبيفيحاء عماد حسن محمد2459271522044025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء568ثانوية الزهراء للبناتادبينور الجميل سعد ابو المعاطي2460271522061030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء568اعدادية الفواطم للبناتادبيسمر حمادي شاكر حبيب2461271522058061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء568اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيولي عباس جواد عبد االمير2462271521031134

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء566اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه صالح محمد جنديل2463271522045034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء564اعدادية االمامة للبناتادبيحنين كريم عطوش عطوان2464271522062020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء563ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيحوراء جبار عبد هللا فاضل2465271522053015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء562ثانوية الرقيم للبناتادبيزهراء حسين جعفر حمزه2466271522054022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء561اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء ابراهيم جبار ابراهيم2467271522045018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء560اعدادية البالغ للبنينادبيمصطفى سالم نور برهي2468271521036065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء559اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيهدى ياسين جاسم عبيد2469271522087064

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء559اعدادية الفواطم للبناتادبيهند حليم خليل ابراهيم2470271522058108

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء557اعدادية عكاظ للبناتادبيزينب مطر طالب سعود2471271522088066

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء557اعدادية غزة للبناتادبيزينب كاظم جفيجير خضير2472271522057043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء557اعدادية بغداد للبناتادبيسرور عبد الحسين علي حسين2473271522079034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء557اعدادية العقيلة للبناتادبيهند عقيل هاني جواد2474271522045052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء556ثانوية الرقيم للبناتادبيصابرين هادي فخري راضي2475271522054040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء555ثانوية الرضوان للبناتادبيأسل صالح ابراهيم خليل2476271522078002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء555الخارجياتادبيايمان حسين كاظم سوادي2477271522401009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء555اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفاطمه علي جاسم محمد2478271522049034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء554اعدادية عكاظ للبناتادبيساره صالح عبادي سعود2479271522088068

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء554اعدادية الخالدات للبناتادبيسرور صباح سلمان مهدي2480271522067032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء554اعدادية عكاظ للبناتادبيافراح علي حمزه عالوي2481271522088015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء553اعدادية بغداد للبناتادبيعذراء رزاق عبيد علي2482271522079042
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء553ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيدعاء هادي عبد هللا عبيد2483271522053018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء551اعدادية عكاظ للبناتادبيزاهده محمود حمزه عبد الكاظم2484271522088052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء551اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيرانيه عبيس عباده عبيس2485271522052018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء551اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيساره خالد عبد االمير جاسم2486271522049027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء550اعدادية الروضتين للبناتادبيكوثر احمد مندي عباس2487271522064043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء549اعدادية الثبات للبنينادبيعباس مالجي حسين عالوي2488271521024060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء549اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيأمير سجاد لطيف عجيل2489271521031009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء549ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيميس ثابت طاهر سالم2490271522053044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548اعدادية الفاروق للبناتادبيرسل موفق عباس ضاري2491271522069029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548ثانوية سيف الحق للبناتادبيندى علي فاضل مصطفى2492271522076043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548ثانوية سيف الحق للبناتادبيعذراء عطيه عبد النبي ناهي2493271522076030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء547اعدادية البسملة للبناتادبيمريم حمد جاسم محمد2494271522068046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيأثير كاظم تومان حسين2495271521031002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546اعدادية عكاظ للبناتادبيياسمين عدنان عبيد حسن2496271522088134

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء545اعدادية عكاظ للبناتادبيرغد عالوي جاسم حميدي2497271522088046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء545اعدادية الفاروق للبناتادبيزهراء حميد حسين علي2498271522069036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544اعدادية الروضتين للبناتادبيزهراء صباح شالش فهد2499271522064023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544اعدادية الرجيبة للبنينادبيمصطفى هاشم هويدي شباط2500271521020062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543اعدادية غزة للبناتادبيابرار ماجد عبد رميض2501271522057002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء541اعدادية عكاظ للبناتادبيزينب عامر حميد جواد2502271522088062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540اعدادية الفاروق للبناتادبيدموع صالح مهدي نعمه2503271522069027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540اعدادية الفواطم للبناتادبيكوثر محمد عبد الزهره عبد الحسين2504271522058086

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540اعدادية الفواطم للبناتادبيزينب حسين حميد سعيد2505271522058046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540اعدادية الفواطم للبناتادبيبنين مجيد حميد حمزه2506271522058018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيسميرة عباس حمد عبيد2507271522072021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيبتول سرحان فضيح واوي2508271522052008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء539اعدادية االمامة للبناتادبيهديل محمد عبيد جواد2509271522062066

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء538ثانوية الرقيم للبناتادبيبشرى فواد عبد الكاظم مصطفى2510271522054013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537ثانوية الزهراء للبناتادبياسراء فالح حسن مجيد2511271522061003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء صاحب نوري علي2512271522078021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537ثانوية الرضوان للبناتادبيرؤى حرب هادي رشيد2513271522078015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيمريم محمد كريم كاظم2514271522065064

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء536اعدادية عكاظ للبناتادبيعال علي كاظم خضير2515271522088096

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535ثانوية الحضر للبناتادبيزهراء سلمان حسين فارس2516271522051016

140 من 74صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2016/2015القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535اعدادية البسملة للبناتادبيهدى هاشم سهر عبد2517271522068056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء534ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيفرات جاسم محمد ابراهيم2518271522053038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء534اعدادية غزة للبناتادبيرند حسون نعمه مخيف2519271522057031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء534اعدادية اليرموك للبناتادبيشهد فاضل جليل رجب2520271522059024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء533ثانوية الرقيم للبناتادبيزينب عباس زغير عباس2521271522054031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء533ثانوية الرقيم للبناتادبيزهراء طالب جوني جعاز2522271522054025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء533ثانوية الرضوان للبناتادبيختام عبد الهادي شهيد مكي2523271522078012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء532ثانوية الوند للبناتادبيرغده عباس صالل فرحان2524271522044013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء532اعدادية الروضتين للبناتادبيرؤى فوزي جاسم عطيه2525271522064016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء532اعدادية الفاروق للبناتادبينور حسين عباس عبد الساده2526271522069077

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء532اعدادية الفاروق للبناتادبيسلوى كريم جبار ناصر2527271522069049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء531ثانوية الرقيم للبناتادبيداليا رحيم حسين كاطع2528271522054016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء530ثانوية ام الخير للبناتادبيحوراء محمد عبيد حسين2529271522075014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء529ثانوية الحضر للبناتادبياكرام عبد هادي صالح2530271522051004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء528اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيقيصر علي حسون شياع2531271521031098

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء528اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيعذراء قاسم علي عباس2532271522049030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء527اعدادية غزة للبناتادبيماجده علي حسين حاجم2533271522057078

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء527ثانوية الوند للبناتادبيراويه مجيد حميد حسين2534271522044012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء526اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزهراء حازم حمادي يونس2535271522052022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء525اعدادية الفاروق للبناتادبيرؤى محمد عبد الحسن صالح2536271522069028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء525اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحيدر حازم مخيف كيطان2537271521031041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيفاطمه مهند كاظم ناهي2538271522065054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيايالف علي كاظم حسين2539271522049006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524ثانوية سيف الحق للبناتادبيعاليه حسن علي رجا2540271522076029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524اعدادية الفواطم للبناتادبيبتول عبد الكريم محمد عبد الحسين2541271522058014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء523اعدادية اليرموك للبناتادبيزينب أياد عبد الرضا علوان2542271522059019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء523اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبينوار علي كاظم عباس2543271522049042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء523اعدادية العقيلة للبناتادبيميعاد ناهض عبد الصمد قاسم2544271522045040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء522اعدادية الفواطم للبناتادبياسراء حسن علي كاظم2545271522058005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبينور علي جواد حبيب2546271522065072

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521اعدادية الياقوت للبنينادبيمصطفى موفق علي عبد العزيز2547271521038121

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء520ثانوية الرقيم للبناتادبينبأ حسن فاضل عبد الرحيم2548271522054052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء520اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبينور عدنان مهدي محمد2549271522065071

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء520اعدادية غزة للبناتادبيفرقان محمود شاكر هادي2550271522057076
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء520اعدادية الفواطم للبناتادبيراويه قيصر عبد الحسن راضي2551271522058029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيزهراء علي سلمان داود2552271522087031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيليلى راضي حسين راضي2553271522048028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518ثانوية الوند للبناتادبيآيات كريم عبد الكاظم سلمان2554271522044002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518ثانوية الحضر للبناتادبيبنين جاسم محمد علي علي2555271522051007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517اعدادية الثقافة للبناتادبيايالف رسول مزهر حسن2556271522055011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيناصر جمال ناصر حماد2557271521022066

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517اعدادية االمامة للبناتادبيبنين نعيم غدير رومي2558271522062017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516اعدادية الفتح للبنينادبيحيدر قاسم حسين قوجه2559271521011019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516ثانوية ام الخير للبناتادبيربا نعمه صلبي هادي2560271522075015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515اعدادية الثقافة للبناتادبيعفاف نوري جياد عطيه2561271522055051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515اعدادية عكاظ للبناتادبيزهراء ميثم عبد الحي أحمد2562271522088059

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيرباب محمد عبد هللا فاضل2563271522053019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514اعدادية الروضتين للبناتادبيهبه احمد هاشم عبد2564271522064062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيفاطمه جواد كاظم محمد2565271522065051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514ثانوية السلوى للبناتادبيزهراء عزيز بحر عبد علي2566271522084007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514اعدادية ام عمارة للبناتادبيعذراء صالح مهدي كاظم2567271522071051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514اعدادية عكاظ للبناتادبيياسمين علي عبد نور حسن2568271522088135

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513اعدادية ام عمارة للبناتادبيصابرين طالب خضير عباس2569271522071047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513اعدادية الفاروق للبناتادبيافنان جاسم محمد متعب2570271522069005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513ثانوية سيف الحق للبناتادبيغفران محمد حديد علي2571271522076033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513ثانوية الرقيم للبناتادبيفاطمه احمد بحر عبد علي2572271522054046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء512اعدادية الفاروق للبناتادبيفاطمه رعد طاهر جاسم2573271522069066

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء511اعدادية الفواطم للبناتادبينور جليل عباس حمود2574271522058099

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء511اعدادية غزة للبناتادبيبنين علي جاسم كاظم2575271522057014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء511ثانوية الرقيم للبناتادبيسجى كريم محمد مخلف2576271522054035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء511اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيرفل ناظم كريم جابر2577271522048009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510اعدادية الروضتين للبناتادبياسراء عالوي عبد الساده عبيد2578271522064004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510ثانوية الرقيم للبناتادبيزهراء عيسى بريس عباس2579271522054027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510ثانوية السلوى للبناتادبيعاليه شاكر حبيب عباس2580271522084011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيدعاء مهدي حسن حسين2581271522049015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيرسل خضير عبد االمير جاسم2582271522053020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509ثانوية السلوى للبناتادبيختام عبود حسين شلبه2583271522084005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء508اعدادية عكاظ للبناتادبيرواء صاحب عليوي كاظم2584271522088050
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء507اعدادية البسملة للبناتادبيزهراء شاكر فرحان كريدى2585271522068024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيبتول عايد عبيس موزاى2586271522070005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506اعدادية المؤاخاة للبنينادبيرضا فرحان مهدي عبد الحسن2587271521037016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمة عبد هللا خميس خضير2588271522048023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء504ثانوية السلوى للبناتادبيميسون تقي جالب عجمي2589271522084016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء504ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيورود عالوي عبد كاظم2590271522053053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء504اعدادية غزة للبناتادبيضحى حامد حبيب كاظم2591271522057065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503اعدادية الفواطم للبناتادبياثمار حسين عباس يوسف2592271522058004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503ثانوية الرضوان للبناتادبينور حازم عباس حسن2593271522078043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمفيد جاسب عبد الحسين محمد2594271521037041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء502اعدادية ام عمارة للبناتادبيايمان عبد العباس عبد الكاظم كزار2595271522071014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء502ثانوية الرفاه للبناتادبيمريم قاسم حنون كاظم2596271522080016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501اعدادية عكاظ للبناتادبيكوثر شهاب احمد عبيد2597271522088107

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501ثانوية الرقيم للبناتادبيرنده سعد ظاهر علي2598271522054020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501ثانوية الزهراء للبناتادبيتبارك حيدر طالب ابراهيم2599271522061006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501اعدادية الثقافة للبناتادبيرسل جليل عباس حسين2600271522055029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501اعدادية الفواطم للبناتادبينور احمد مطرود بعيوي2601271522058097

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501اعدادية المدى للبنينادبيمرتضى نجاح علي حسين2602271521026049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501اعدادية الثبات للبنينادبيعبد هللا شاكر هادي لمهود2603271521024063

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501اعدادية الفاروق للبناتادبيهدى عامر عبد الحميد محسن2604271522069087

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500اعدادية الثبات للبنينادبيحسين حداد مطشر غضبان2605271521024031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيأمنه عبد حسن عبود2606271522053002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500اعدادية غزة للبناتادبينور جواد كاظم حسان2607271522057086

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500اعدادية العقيلة للبناتادبينور الهدي جندي داود لفته2608271522045043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500اعدادية االمامة للبناتادبيسرور خالد حمد حمزه2609271522062048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزهراء حسن علي مهدي2610271522049020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499ثانوية سيف الحق للبناتادبياسراء باسم ارزيج خضير2611271522076003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499ثانوية القوارير للبناتادبيسرور ستار عبد الكاظم جاسم2612271522081010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498اعدادية اليرموك للبناتادبيبتول محمد علي جابر رباط2613271522059005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498اعدادية البسملة للبناتادبيانعام كاظم اذياب كطوف2614271522068005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498ثانوية ام الخير للبناتادبيبنين هيثم عزيز سالم2615271522075009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497اعدادية الرجيبة للبنينادبينجاح عماد بدر طينه2616271521020068

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497اعدادية المكاسب للبنينادبيحيدر عباس ناصر حسين2617271521003027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497اعدادية الثقافة للبناتادبيرؤى حسين محمود ولي2618271522055026
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497اعدادية ام عمارة للبناتادبيطيبه حليم علي حسين2619271522071049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497اعدادية الفواطم للبناتادبيصفا ميثم سلمان مجاور2620271522058066

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497ثانوية القوارير للبناتادبيهدى حبيب حمزه جاسم2621271522081019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497اعدادية غزة للبناتادبيزهراء اسماعيل عبد الزهرة راضي2622271522057035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496اعدادية رابعة العدوية للبناتادبيزينب محمد جبر عبود2623271522063019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبياحسان علي صباح عزيز2624271521004006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496اعدادية الثبات للبنينادبيحسين هاشم عبيس غالي2625271521024037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496اعدادية الثبات للبنينادبيطاهر حسين حياوي سلمان2626271521024057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعلي سالم فارس لعيمط2627271521004054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496اعدادية رابعة العدوية للبناتادبيدعاء نداء برهان سعيد2628271522063012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496ثانوية الوند للبناتادبيغفران جاسم محمد عبد2629271522044024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495ثانوية الرقيم للبناتادبيانتظار حمزه عباس حميد2630271522054007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495اعدادية االمامة للبناتادبيايات فاضل حسين كاظم2631271522062011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495اعدادية الثقافة للبناتادبيساره عدنان مهدي عباس2632271522055042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495اعدادية العقيلة للبناتادبيأستبرق عارف عبد شراد2633271522045001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين سالم خضير كريم2634271521031033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494اعدادية اليرموك للبناتادبيحوراء عواد شريف عبد الرضا2635271522059011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبينبأ عقيل محمد هاشم2636271522072015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيغيث جبار عبيس محروس2637271521031092

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494اعدادية الفاروق للبناتادبيزهراء محسن مهدي علي2638271522069039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494اعدادية البسملة للبناتادبيحنين كاظم عبد عون حمزه2639271522068018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494اعدادية البسملة للبناتادبياحالم علي وهاب محمد2640271522068002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493ثانوية الوند للبناتادبيايمان هاشم صالل فرحان2641271522044008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493ثانوية الرقيم للبناتادبيابتسام فاضل عيسى محمد2642271522054001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493اعدادية الفواطم للبناتادبيصبا علي خليل دمير2643271522058064

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493ثانوية الزهراء للبناتادبيفاطمه رسول جمعه يعقوب2644271522061024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيعذراء تحسين هادي كاظم2645271522048019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيفاطمه خضير عباس عبد2646271522065052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493اعدادية الفواطم للبناتادبيزينب هاشم عبد الزهره عبد اليمه2647271522058051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493اعدادية عكاظ للبناتادبيفاطمه نجم عبد الهادي منسي2648271522088104

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493ثانوية سيف الحق للبناتادبيعذراء يحيى احمد مريعي2649271522076031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيامير محمد لفته محمد2650271521004013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيزهراء علي حسن كريمش2651271522065039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492ثانوية الرقيم للبناتادبيوالء رزاق عبد الكريم علي2652271522054063
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492ثانوية الوند للبناتادبينبراس عدنان كاظم عباس2653271522044029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492اعدادية عكاظ للبناتادبيفاطمه حيدر كاظم جمعه2654271522088101

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492اعدادية االمامة للبناتادبيهند رحيم عبد الحسين راضي2655271522062067

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء491اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبينور حميد رحيم محمد2656271522048034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء491اعدادية الفواطم للبناتادبينورا ازهر عباس محمد علي2657271522058105

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء491اعدادية عكاظ للبناتادبيشهالء قاسم شاكر حسين2658271522088081

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء491اعدادية غزة للبناتادبيرسل هادي جليل محمد2659271522057027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء491ثانوية سيف الحق للبناتادبيلمياء حسن فرهود عباس2660271522076036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء491ثانوية سيف الحق للبناتادبياالء احمد نايف عناد2661271522076006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيايه حسين يحيى علي2662271522087010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490اعدادية الفواطم للبناتادبيرند حيدر نوري كاظم2663271522058036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489ثانوية البيان للبنينادبيناظم عبد الحسين عبد علي صايح2664271521032038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيمرتضى عيسى عبد عصاد2665271521015052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489اعدادية المباهلة للبنينادبينبيل ابراهيم فضل كاظم2666271521021067

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيريام عيسى فيصل صلبي2667271522049018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء488ثانوية ام الخير للبناتادبيسجى علي عزيز سالم2668271522075025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء488ثانوية ام الخير للبناتادبيهيبت احمد خضير عباس2669271522075034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء488ثانوية الرفاه للبناتادبيايناس ستار عزيز حنيش2670271522080006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء488اعدادية عكاظ للبناتادبياسراء صادق طراد منشد2671271522088008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء488اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبينور عامر نوري سعيد2672271522065070

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء488ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيوليد ناظم حماد محمد2673271521022069

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء488اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيمريم احمد حسن حربي2674271522052041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء487ثانوية ام الخير للبناتادبينورس محمود شاكر حمد2675271522075031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء487اعدادية البسملة للبناتادبيأسماء محمد هادي صالح2676271522068001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء487اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي يوسف جاسم هادي2677271521030046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء487اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعلي سرحان مهدي عبد الحسن2678271521153075

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء487اعدادية العقيلة للبناتادبياالء علي جعفر حسن2679271522045005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء487اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبينور محمد فائز عبد الحسن2680271522065073

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء486اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيميامين احمد كاظم حسين2681271522049038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء486اعدادية المؤاخاة للبنينادبيوليد بشير زايد عماش2682271521037046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء486اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيهدير علي خضير عباس2683271522049047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيمها نجم عبد تايه2684271522087052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485اعدادية الثقافة للبناتادبيايمان سعد ذياب صادق2685271522055012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيرباب كاظم عزيز غانم2686271522048006
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485اعدادية ام عمارة للبناتادبيميالد عماد سهيل حمزه2687271522071060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيمهيمن حسين شريف قاسم2688271521015057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485اعدادية اليرموك للبناتادبيامنه محمد علي سعيد احمد2689271522059002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء484اعدادية بغداد للبناتادبيمنى عمار محمد علي2690271522079050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء484اعدادية ام عمارة للبناتادبياسراء حسين نجم عبد2691271522071007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء484اعدادية الفواطم للبناتادبيصفا طاهر عايد علي2692271522058065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483اعدادية الفواطم للبناتادبينور حسن صالح مهدي2693271522058100

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483اعدادية اليرموك للبناتادبيبنين فاهم شاكر نهاب2694271522059007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483ثانوية حمورابي للبنينادبيكرار نعمه نور طاهر2695271521025015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيأمير ابراهيم عباس عيسى2696271521031006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483اعدادية غزة للبناتادبيمريم حسين عبد االمير فارس2697271522057080

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيرحيم علي جاري عباس2698271521004033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء ناظم نغماش كاطع2699271522078023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482اعدادية الفواطم للبناتادبيفاطمه كريم مهدي رشيد2700271522058082

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482اعدادية المدى للبنينادبيعبد الوهاب كاظم سالم حسن2701271521026026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482اعدادية ام عمارة للبناتادبيسماء صبحي علي مجيد2702271522071045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمرتضى محمد مظلوم علي2703271521031121

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482اعدادية ام عمارة للبناتادبيسرور قاسم رحيم صيهود2704271522071042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481اعدادية حسين محفوظ للبنينادبيعبد هللا صالح محمد عبد الخالق2705271521027012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481ثانوية ام الخير للبناتادبيحنين سعود خضير عباس2706271522075012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481ثانوية الرفاه للبناتادبيافراح حيدر جري ناصر2707271522080003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481اعدادية الثبات للبنينادبيسيف نعمه لفته هادي2708271521024051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيرغد قاسم عبد الرضا حسين2709271522065028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481اعدادية غزة للبناتادبيوجدان قاسم محمد ليلو2710271522057095

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481اعدادية عكاظ للبناتادبيايناس شاكر محمد ساجت2711271522088021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء480اعدادية الثبات للبنينادبيكرار هادي صالح مهدي2712271521024099

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء480اعدادية غزة للبناتادبيضحى عباس حميد خضير2713271522057066

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479ثانوية الرضوان للبناتادبيعال منصور محسن علي2714271522078033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479اعدادية الفواطم للبناتادبيفاطمه صفاء كامل نجم2715271522058081

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479ثانوية الزهراء للبناتادبيحنان محمد عبد الرضا فهد2716271522061007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479اعدادية الياقوت للبنينادبيسيف نصر صالح مهدي2717271521038053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيسارة شاكر خضير عباس2718271522072022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد علي نعمه عطيه2719271521031115

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزهراء عباس حسين حميدي2720271522049022
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478اعدادية العقيلة للبناتادبينور الهدى حيدر مجدي شعالن2721271522045044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478ثانوية ام الخير للبناتادبيحنين حيدر عبد علي حسين2722271522075011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478اعدادية بغداد للبناتادبيآيات مرتضى طه ياسين2723271522079002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيسيف فاضل عباس عيسى2724271521031058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيرسل ناصر حسين علوان2725271522049017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478اعدادية االمامة للبناتادبيزهراء نجم عبد الزهره حسن2726271522062036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478اعدادية ام عمارة للبناتادبيايمان صباح كاظم داود2727271522071013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478اعدادية عكاظ للبناتادبيمنال غالي عراك زغير2728271522088109

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477ثانوية ام الخير للبناتادبيرسل ماجد عبود عليوي2729271522075016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيساره جاسم محمد علي2730271522049026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477اعدادية الخالدات للبناتادبيدعاء حيدر كريم عبود2731271522067015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477اعدادية الفاروق للبناتادبيهجران ناصر حسين فرهود2732271522069086

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477ثانوية الزهراء للبناتادبيدعاء خليل ابراهيم حسن2733271522061012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477اعدادية الفواطم للبناتادبيدعاء عبد الجبار محمد مهدي صاحب2734271522058025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيجنان نبهان يونس نايف2735271522049010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيهديل ستار كريم خضر2736271522048037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء476اعدادية العقيلة للبناتادبينور تحسين عالوي حسين2737271522045045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء476اعدادية الثقافة للبناتادبيزهراء عزيز عباس جهادي2738271522055035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء476اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيرياض احمد طعمه علوان2739271521151029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء476ثانوية الزهراء للبناتادبينسرين عبد االمير هادي حيدر2740271522061029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء476اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيسكينه احمد جواد عبد عون2741271522049028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475اعدادية الروضتين للبناتادبيزهراء كاظم جاسم شنون2742271522064025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475ثانوية ام الخير للبناتادبيمها هيثم عزيز سالم2743271522075029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475اعدادية الرجيبة للبنينادبيقيصر عدنان مفتن برهان2744271521020047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475اعدادية ام عمارة للبناتادبيعذراء قاسم طليفح راضي2745271522071052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475اعدادية الروضتين للبناتادبيزينب محمد صالح محمد علي2746271522064031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475اعدادية الفواطم للبناتادبيضحى موفق عبد الحسين هادي2747271522058069

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474ثانوية القوارير للبناتادبيهاجر فاضل حسين ضاحي2748271522081018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474اعدادية عكاظ للبناتادبيزهراء وائل طالب ناجي2749271522088060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474اعدادية الفاروق للبناتادبيضحى حيدر مالك سعيد2750271522069054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474اعدادية الفاروق للبناتادبيآيات زهير مايع عسر2751271522069002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيكوثر علي حسين حميد2752271522049036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474ثانوية الرقيم للبناتادبيزهراء جواد كاظم حمدوش2753271522054021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474اعدادية المكاسب للبنينادبيسجاد ناجح هدام عليوي2754271521003038
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474اعدادية اليرموك للبناتادبيشهالء علي هادي عبود2755271522059025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473اعدادية بغداد للبناتادبيساره خضير عباس زيدان2756271522079032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473اعدادية البسملة للبناتادبيزينب علي عبيد عليوي2757271522068031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473اعدادية غزة للبناتادبيشهد فارس عبد هللا هندي2758271522057062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473اعدادية الثبات للبنينادبيعلي حسين حياوي سلمان2759271521024075

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473ثانوية البيان للبنينادبيصادق فاضل حسين جوالن2760271521032017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيغدير صالح ارميض حسين2761271522087043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعمار جاسم موحي كماش2762271521031091

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء حبيب صالح مهدي2763271522067021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472ثانوية الحضر للبناتادبيزينب غني بارق غني2764271522051022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472ثانوية القوارير للبناتادبيعبير كردي ناصر حسين2765271522081013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472اعدادية بغداد للبناتادبيدعاء جبار هاشم سعد2766271522079016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472اعدادية الفواطم للبناتادبينور فاضل عبيس حسين2767271522058103

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472ثانوية السلوى للبناتادبيغدير رحيم عجمي عاشور2768271522084013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472اعدادية ام عمارة للبناتادبيندى خالد لطيف طالب2769271522071065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472اعدادية الخالدات للبناتادبيدعاء عبد االمير محمود حنيش2770271522067016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبياسيل علي خلف مراد2771271522065007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472ثانوية الرقيم للبناتادبياطياف خالد حاكم عواد2772271522054004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472اعدادية العقيلة للبناتادبيايمان ماجد مسعد حمدان2773271522045007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472ثانوية الخيرات للبنينادبيمهند فالح مهدي صاحب2774271521023032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471اعدادية الفاروق للبناتادبيدعاء جاسم هادي جبر2775271522069023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471اعدادية عكاظ للبناتادبيأثمار جاسم طالب جعفر2776271522088001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيزهراء جمال ياس خضر2777271522087026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471اعدادية عكاظ للبناتادبيزهراء اياد حمزه عبد الكاظم2778271522088054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمحمد رزاق جواد محمد علي2779271521153093

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470اعدادية االمامة للبناتادبيخديجه عاجل عسكر ملغوث2780271522062025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470اعدادية العقيلة للبناتادبيساره احسان عبد الرسول جواد2781271522045027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470اعدادية ام عمارة للبناتادبيزينب احمد غانم محيسن2782271522071035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470ثانوية الحضر للبناتادبيزينب مجيد بخيت بجاي2783271522051024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470اعدادية غزة للبناتادبيأيات عبد الكريم سعيد مهدي2784271522057001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيعبير فاضل عبد هللا علي2785271522065050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470اعدادية اليرموك للبناتادبيهبه علي عبيد بنون2786271522059042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469اعدادية الفواطم للبناتادبيرسل عادل جبار جواد2787271522058032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469الخارجياتادبيزهراء فالح حسن عبد الحسين2788271522401020
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469اعدادية الرجيبة للبنينادبيحسين فاخر بدر طينه2789271521020021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيحوراء صاحب عبد الحسين جاسم2790271522070007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469ثانوية الرقيم للبناتادبيزينب احمد بحر عبد علي2791271522054028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيمها كريم شاكر شبيب2792271522053043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيأيات غياث شاكر شبيب2793271522053004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء468اعدادية غزة للبناتادبيرسل ماهر عناد خماط2794271522057026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء468اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزهراء عبد الحسين كصيخ شخير2795271522052025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء468ثانوية ام الخير للبناتادبياصيل صباح حميد مهدي2796271522075004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء468اعدادية بغداد للبناتادبيهدى ناظم سوادي عبود2797271522079054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء467اعدادية العقيلة للبناتادبيوجدان عبد هللا خضير عباس2798271522045055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء467اعدادية عكاظ للبناتادبيرفاه جواد كاظم عالوي2799271522088047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء467اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعبد هللا ميثم فيصل عبود2800271521031065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء467اعدادية حسين محفوظ للبنينادبيحسن علي حسين ناصر2801271521027005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء467ثانوية الرقيم للبناتادبينور قاسم عبد العظيم ذرب2802271522054056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء467ثانوية الوند للبناتادبياسل احمد عبد االمير شاهين2803271522044004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء467اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيزهراء عبد االمير عوده عبود2804271522065037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء466اعدادية عكاظ للبناتادبيشهد ثامر رضا حسن2805271522088079

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء466اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيسجى علي ثامر موسى2806271522065045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء466اعدادية اليرموك للبناتادبيُرسل لؤي عبد الزهره كاظم2807271522059017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء466اعدادية اليرموك للبناتادبيعذراء عبد الكاظم علي عطوان2808271522059027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء466اعدادية الثقافة للبناتادبيملكوت خضير كاظم حسون2809271522055059

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء466اعدادية عكاظ للبناتادبيزهراء باسم حسين متعب2810271522088055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء466ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيحنين حبيب حتات نعمه2811271522053014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء466اعدادية المباهلة للبنينادبيعقيل ابراهيم فضل كاظم2812271521021042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء466اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيسمر محمد زاير عبود2813271522065046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء465ثانوية سيف الحق للبناتادبيغدير عباس سعدون زنوح2814271522076032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء465اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبياالء سعد صالح كاظم2815271522049005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء465اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمنتظر نبيل عبد االمير مجيد2816271521030078

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء465اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيزيد علي عباس محمد2817271521031051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء465اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيميسلون حميد صالح مهدي2818271522048030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء465اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيشهد كردي عبد الشهيد سويف2819271522065048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء465اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبينهى جواد عبد الكاظم حسن2820271522048033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء465اعدادية رابعة العدوية للبناتادبيألباب صبيح عبد عوده2821271522063001

العلوم السياحية/جامعة كربالء534اعدادية النجاح للبناتعلميمريم عامر عالء حسن2822271512060250
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العلوم السياحية/جامعة كربالء525اعدادية النجاح للبناتعلمينبأ رزاق حسن كاظم2823271512060266

العلوم السياحية/جامعة كربالء517اعدادية الثبات للبنينعلميمهدي صالح حسن جاسم2824271511024156

العلوم السياحية/جامعة كربالء516اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميامل محمد علي ياسر محمد2825271512048006

العلوم السياحية/جامعة كربالء515اعدادية كربالء للبناتعلميرنا محمد هارون حسن2826271512056111

العلوم السياحية/جامعة كربالء514ثانوية المدائن للبناتعلميزهراء حازم عزيز مكي2827271512043015

العلوم السياحية/جامعة كربالء514اعدادية الروضتين للبناتعلميفاطمه عباس محرج رباط2828271512064145

العلوم السياحية/جامعة كربالء508اعدادية الفواطم للبناتعلميام البنين كريم محمد علي راضي2829271512058020

العلوم السياحية/جامعة كربالء507اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلمياحمد عبد االمير سرحان جياد2830271511150009

العلوم السياحية/جامعة كربالء501اعدادية غزة للبناتعلميايات حسين صادق حسين2831271512057026

العلوم السياحية/جامعة كربالء501اعدادية المباهلة للبنينعلميباقر شهيد عبد الرسول حمود2832271511021026

العلوم السياحية/جامعة كربالء501اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد علي احسان محمد علي عمران2833271511005294

العلوم السياحية/جامعة كربالء500اعدادية الثقافة للبناتعلميأمنه عباس قلندر احمد2834271512055014

العلوم السياحية/جامعة كربالء500ثانوية السدرة للبناتعلميرسل علي حسن شخير2835271512046035

العلوم السياحية/جامعة كربالء500اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلمياحمد حسن محمد حسن2836271511005011

العلوم السياحية/جامعة كربالء500اعدادية الهندية للبنينعلميعلي حسن هادي حسن2837271511010136

العلوم السياحية/جامعة كربالء469اعدادية الياقوت للبنينادبيحمزه عبد عون مطر خليف2838271521038032

العلوم السياحية/جامعة كربالء462اعدادية الثبات للبنينادبيفاضل قاسم هادي عبود2839271521024090

العلوم السياحية/جامعة كربالء451اعدادية غزة للبناتادبيبنين جابر هادي كاظم2840271522057013

العلوم السياحية/جامعة كربالء447اعدادية المؤاخاة للبنينادبيهادي عبد االمير هادي شنين2841271521037044

العلوم السياحية/جامعة كربالء447اعدادية غزة للبناتادبيهدى علي كاظم ادنانه2842271522057093

العلوم السياحية/جامعة كربالء447اعدادية الخالدات للبناتادبيهبه عبد الحسن عباس حسن2843271522067045

العلوم السياحية/جامعة كربالء447ثانوية المجد للبنينادبيزين العابدين علي راضي محمد2844271521012019

العلوم السياحية/جامعة كربالء447اعدادية بغداد للبناتادبيرواء جاسب جلوب والي2845271522079022

العلوم السياحية/جامعة كربالء447اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمصطفى علي عدنان عبد االمير2846271521030072

العلوم السياحية/جامعة كربالء446اعدادية البالغ للبنينادبيمنتظر عباس مهدي جواد2847271521036072

العلوم السياحية/جامعة كربالء446اعدادية الياقوت للبنينادبيليث عبد الحسين علي خليف2848271521038100

العلوم السياحية/جامعة كربالء446اعدادية عكاظ للبناتادبيميسم رحمان محمد علوان2849271522088112

العلوم السياحية/جامعة كربالء446اعدادية ام عمارة للبناتادبينرجس سلمان هادي حمد2850271522071067

العلوم السياحية/جامعة كربالء446ثانوية الحضر للبناتادبيزينب عبد األمير كاظم كنيزع2851271522051020

العلوم السياحية/جامعة كربالء446اعدادية الروضتين للبناتادبيزهراء عباس شعيب عبود2852271522064024

العلوم السياحية/جامعة كربالء446اعدادية الخالدات للبناتادبيفاطمه ابراهيم كريم هادي2853271522067037

العلوم السياحية/جامعة كربالء446اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيرغد نعمه عذاب عيدان2854271522052021

العلوم السياحية/جامعة كربالء446ثانوية المجد للبنينادبيحسن شاكر عوده راضي2855271521012007

العلوم السياحية/جامعة كربالء446اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحيدر حميد طاهر كاظم2856271521016032
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العلوم السياحية/جامعة كربالء446اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيفيحاء نعمه نور محمد2857271522048025

العلوم السياحية/جامعة كربالء446ثانوية ام الخير للبناتادبيساره عباس صالح عباس2858271522075024

العلوم االسالمية/جامعة كربالء670اعدادية كربالء للبناتعلميمريم احمد عبد الصاحب حسن2859271512056262

العلوم االسالمية/جامعة كربالء594اعدادية الروضتين للبناتعلميفاطمه الزهراء محمد محمد كاظم جواد2860271512064142

العلوم االسالمية/جامعة كربالء559اعدادية الفتح للبنينعلميعمران رزاق عمران محمد2861271511011065

العلوم االسالمية/جامعة كربالء537اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميذو الفقار علي طعمه حسون2862271511015053

العلوم االسالمية/جامعة كربالء536اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميرقيه سعد حسين محمد2863271512049019

العلوم االسالمية/جامعة كربالء535اعدادية الرياحي للبنينعلميسجاد ياسر حاكم غالي2864271511013081

العلوم االسالمية/جامعة كربالء534اعدادية كربالء للبناتعلميتقى عباس حسن كاظم2865271512056064

العلوم االسالمية/جامعة كربالء533اعدادية النجاح للبناتعلميزهراء كاظم حسن علوان2866271512060134

العلوم االسالمية/جامعة كربالء533اعدادية اليرموك للبناتعلميايات حاتم عبد الهاشم عبد االمير2867271512059012

العلوم االسالمية/جامعة كربالء531اعدادية الروضتين للبناتعلمينبأ ايوب كاظم محمد علي2868271512064165

العلوم االسالمية/جامعة كربالء531اعدادية الفواطم للبناتعلميبشائر صباح شاكر حمد2869271512058038

العلوم االسالمية/جامعة كربالء530اعدادية االمامة للبناتعلمياساور محمد يوسف احمد2870271512062009

العلوم االسالمية/جامعة كربالء529اعدادية العقيلة للبناتعلميرانيه محمد شاكر حسن2871271512045051

العلوم االسالمية/جامعة كربالء527اعدادية الروضتين للبناتعلميمريم علي كاظم محمد علي2872271512064157

العلوم االسالمية/جامعة كربالء525اعدادية الفواطم للبناتعلميريم عبد االمير عوده اسماعيل2873271512058099

العلوم االسالمية/جامعة كربالء525اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعلي عبد الحليم حامد محمد2874271511002229

العلوم االسالمية/جامعة كربالء490اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزينب عمران حسين محمد2875271522049025

العلوم االسالمية/جامعة كربالء490اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيامير حسين يوسف مشجل2876271521031022

العلوم االسالمية/جامعة كربالء487ثانوية السلوى للبناتادبيهدى اياد علي محمد2877271522084019

العلوم االسالمية/جامعة كربالء482اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيهدى عبد الحميد نعمة حسن2878271522048036

العلوم االسالمية/جامعة كربالء474اعدادية عكاظ للبناتادبياسماء عادل حبيب خضير2879271522088010

العلوم االسالمية/جامعة كربالء472اعدادية الفواطم للبناتادبينور حسين علي هاشم2880271522058102

العلوم االسالمية/جامعة كربالء468اعدادية الثقافة للبناتادبيبنين فائز صبحي محمد فارس2881271522055015

العلوم االسالمية/جامعة كربالء467ثانوية الزهراء للبناتادبيفائزه فائز حميد كاظم2882271522061023

العلوم االسالمية/جامعة كربالء464اعدادية غزة للبناتادبيزهراء قحطان رسول سالم2883271522057038

العلوم االسالمية/جامعة كربالء464ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيضحى حسين تركي شاكر2884271522053034

العلوم االسالمية/جامعة كربالء464اعدادية الفاروق للبناتادبيزهراء عبد الزهره صاحب غازي2885271522069038

العلوم االسالمية/جامعة كربالء463ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيهدى عوده مزهر جاسم2886271522053050

العلوم االسالمية/جامعة كربالء463اعدادية الخالدات للبناتادبيايمان حازم محمد حلو2887271522067007

العلوم االسالمية/جامعة كربالء462اعدادية ام عمارة للبناتادبيهديل علي حسين سلمان2888271522071069

العلوم االسالمية/جامعة كربالء462اعدادية الفواطم للبناتادبيدعاء هاشم عبد الزهره عبد اليمه2889271522058026

العلوم االسالمية/جامعة كربالء460اعدادية غزة للبناتادبيرغد قاسم احمد عبد علي2890271522057029
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العلوم االسالمية/جامعة كربالء460اعدادية اليرموك للبناتادبيزهراء عادل عزيز جاسم2891271522059018

العلوم االسالمية/جامعة كربالء459اعدادية الياقوت للبنينادبيمنتظر فاضل مدب متعب2892271521038125

العلوم االسالمية/جامعة كربالء459اعدادية الروضتين للبناتادبينور فالح حسن موسى2893271522064056

العلوم االسالمية/جامعة كربالء458اعدادية الرجيبة للبنينادبياحمد باسم محمد جعفر حسن2894271521020003

العلوم االسالمية/جامعة كربالء458ثانوية الرقيم للبناتادبيمريم حسين جاسم محمد2895271522054050

العلوم االسالمية/جامعة كربالء458ثانوية الرقيم للبناتادبيدعاء عالوي كاظم فرهود2896271522054018

العلوم االسالمية/جامعة كربالء457اعدادية عكاظ للبناتادبيزهراء احمد عباس كاظم2897271522088053

العلوم االسالمية/جامعة كربالء456اعدادية الفواطم للبناتادبيمريم باسم محمد عبود2898271522058091

العلوم االسالمية/جامعة كربالء456اعدادية البسملة للبناتادبيغفران مهدي ابراهيم خليل2899271522068038

العلوم االسالمية/جامعة كربالء456ثانوية الرضوان للبناتادبيزينب صالح فضل عبد2900271522078025

العلوم االسالمية/جامعة كربالء455ثانوية بيت الحكمة للبناتادبينور عبد االمير خضير موسى2901271522053048

العلوم االسالمية/جامعة كربالء455ثانوية سيف الحق للبناتادبيكفاح سامي عوج عجه2902271522076035

العلوم االسالمية/جامعة كربالء454اعدادية الخالدات للبناتادبيرغده عدنان محسن حسن2903271522067020

العلوم االسالمية/جامعة كربالء454اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيقاسم خليل رضا داود2904271521031094

العلوم االسالمية/جامعة كربالء453اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمرتضى ستار رسول محمد2905271521153100

العلوم االسالمية/جامعة كربالء453اعدادية االمامة للبناتادبيعاتكه عزيز ابراهيم طه2906271522062050

العلوم االسالمية/جامعة كربالء453اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيهبة سلمان ابراهيم عبد الحسين2907271522048035

العلوم االسالمية/جامعة كربالء453ثانوية الرفاه للبناتادبينداء عبد الزهره حسن ابراهيم2908271522080017

العلوم االسالمية/جامعة كربالء452ثانوية الرقيم للبناتادبينورس كاظم سعدون ريحان2909271522054060

العلوم االسالمية/جامعة كربالء452اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيشهد ناصر حسين راضي2910271522048017

العلوم االسالمية/جامعة كربالء452ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيوالء صادق كامل هاشم2911271522053054

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيفاطمه عالء حسن عباس2912271522065053

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451اعدادية الفواطم للبناتادبيرحاب خضير كاظم خضر2913271522058030

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451اعدادية ام عمارة للبناتادبيزهراء جبار صاحب فليفل2914271522071029

العلوم االسالمية/جامعة كربالء451اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيرسل حسن علي مطرود2915271522087022

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيايات كريم عبد االمير حسين2916271522053009

العلوم االسالمية/جامعة كربالء450اعدادية غزة للبناتادبيفاطمه علي خضير سلمان2917271522057075

العلوم االسالمية/جامعة كربالء449اعدادية الفاروق للبناتادبيغدير احمد حسن نعمه2918271522069060

العلوم االسالمية/جامعة كربالء449ثانوية شجرة طوبى للبناتادبيرغد احمد عبد علي منيف2919271522050010

العلوم االسالمية/جامعة كربالء449اعدادية العقيلة للبناتادبياسراء اسماعيل سويلم مهوس2920271522045003

العلوم االسالمية/جامعة كربالء449ثانوية الرفاه للبناتادبياسماء علي فليح جواد2921271522080002

العلوم االسالمية/جامعة كربالء448اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيعلي حسين خنجر مالح2922271521015031

العلوم االسالمية/جامعة كربالء448اعدادية غزة للبناتادبيمريم عمران هاشم رضا2923271522057082

الهندسة/جامعة ذي قار670اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحسن رحيم حسين طاهر2924271511002075
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الهندسة/جامعة ذي قار667اعدادية النابغة الذبياني للبنينعلميحسنين علي هادي جواد2925271511006015

الهندسة/جامعة ذي قار667اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمصطفى محمد عبد العزيز مكي2926271511002367

الهندسة/جامعة ذي قار666اعدادية الفرات للبنينعلميعادل عبد الكريم هادي محمد2927271511014088

الهندسة/جامعة ذي قار661اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميسجاد حسين شكاحي حسن2928271511002158

الهندسة/جامعة ذي قار660اعدادية جابر االنصاري للبنينعلمياحمد جبر كاظم عوده2929271511002009

الهندسة/جامعة ذي قار659اعدادية الفرات للبنينعلميحسين ناجح عبد العباس صالح2930271511014053

الهندسة/جامعة ذي قار658اعدادية الفرات للبنينعلميمصطفى ميثاق طعمه فرحان2931271511014158

الهندسة/جامعة ذي قار657.9ثانوية الذرى للمتميزينعلميامير نزار صاحب عبد المهدي2932271511029006

الهندسة/جامعة ذي قار657اعدادية اإلقتدار للبنينعلميزيد عباس رشيد حسين2933271511019044

الهندسة/جامعة ذي قار655اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميمرتضى حيال مفتن كنف2934271511015136

القانون/جامعة ذي قار547اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسن كاظم لفته عالوي2935271511005063

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار445ثانوية الوثبة للبنينادبيمحمد رياض ميزر بندر2936271521017053

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار440اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيرسل كاظم مالح طنيان2937271522052020

االعالم/جامعة ذي قار531اعدادية كربالء للبناتعلمينبأ جبار شريف غازي2938271512056279

االعالم/جامعة ذي قار467ثانوية بطل خيبر للبنينادبيزين العابدين سعد عزيز ياسين2939271521018008

االعالم/جامعة ذي قار456اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسن علي عبد الزهره عباس2940271521031027

طب االسنان/جامعة كركوك677اعدادية الفواطم للبناتعلمينور علوان عبد االمير حسين2941271512058257

الطب/جامعة واسط686اعدادية الفواطم للبناتعلميايناس خليل جليل جبار2942271512058034

الطب/جامعة واسط685.5اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد فالح عبد الرحمن علي2943271511005299

الطب/جامعة واسط685اعدادية كربالء للبناتعلميميراس نبيل حميد سعيد2944271512056273

الطب/جامعة واسط685اعدادية الفتح للبنينعلميعز الدين حافظ حمود حسين2945271511011059

الهندسة/جامعة واسط651ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميايات عبد هللا ناظم عبيده2946271512047010

العلوم/جامعة واسط552اعدادية الحسينية للبنينعلمياكرم طالب كريم هادي2947271511009020

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط561اعدادية الفرات للبنينعلميعلي جندي حطحوط جبر2948271511014099

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط552اعدادية كربالء للبنينعلميسيف احمد ناجي شرموخ2949271511001236

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط552اعدادية الحسينية للبنينعلميسجاد احمد عبد الكاظم محمد2950271511009083

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط539اعدادية الحسينية للبنينعلميمحمد بدر عبد الجبار عبد الوهاب2951271511009191

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط538اعدادية النجاح للبناتعلميكوثر محمد رحيم دريب2952271512060234

الطب/جامعة ميسان685اعدادية النجاح للبناتعلميهدى عبيد نايل عواد2953271512060314

الطب/جامعة ميسان684.7اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميزين العابدين حسين عيسى داود2954271511005126

الصيدلة/جامعة ميسان675اعدادية النجاح للبناتعلمينور جليل بالل حسن2955271512060284

الصيدلة/جامعة ميسان674اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحيدر صالح صادق عباس2956271511005106

الصيدلة/جامعة ميسان673اعدادية الهندية للبنينعلميمصطفى محمد ظاهر حبيب2957271511010217

النفط/الهندسة/جامعة ميسان671.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميتقى حسن عبد محسن2958271512077015
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العلوم السياسية/جامعة ميسان497اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعلي كاظم علي بيدر2959271521150150

التمريض/جامعة ميسان612اعدادية الروضتين للبناتعلميغفران لطفي اسعد محسن2960271512064138

التمريض/جامعة ميسان607اعدادية غزة للبناتعلميايات احمد صبري سالم2961271512057024

التمريض/جامعة ميسان604اعدادية الفاروق للبناتعلميزهراء كاظم جنجر منشد2962271512069068

الطب/جامعة المثنى685ثانوية الذرى للمتميزينعلميعلي منير عبود جاسم2963271511029035

الطب/جامعة المثنى685اعدادية الفرات للبنينعلميعلي أحمد حسن حسين2964271511014096

الطب/جامعة المثنى685اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمصطفى غني كاظم علي2965271511005350

الطب/جامعة المثنى684اعدادية كربالء للبنينعلميجعفر لطيف ابراهيم كاظم2966271511001098

الطب/جامعة المثنى684اعدادية الرجيبة للبنينعلميعابر عدنان مفتن برهان2967271511020054

طب االسنان/جامعة المثنى678.3ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميزينب فاضل عباس محمد2968271512077031

طب االسنان/جامعة المثنى678ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلميجنان عبد الكاظم محمد علي عبيد2969271512077018

طب االسنان/جامعة المثنى678اعدادية كربالء للبنينعلميمرتضى سعد عبد مسلم صادق2970271511001445

طب االسنان/جامعة المثنى678اعدادية االمامة للبناتعلميرقيه بدر عبد خلف2971271512062055

طب االسنان/جامعة المثنى677.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميزين العابدين ابراهيم عبد زيد طراد2972271511005125

الصيدلة/جامعة المثنى674اعدادية كربالء للبناتعلمينور عبد الكريم مرتضى جبر2973271512056301

الصيدلة/جامعة المثنى674اعدادية النجاح للبناتعلميمريم مثنى هادي فرج2974271512060254

الصيدلة/جامعة المثنى674اعدادية االمامة للبناتعلميايات منتظر عبد الحسين محمد رضا2975271512062021

الصيدلة/جامعة المثنى673اعدادية اسامة بن زيد للبنينعلميصديق عبد الحسين سعدون تقي2976271511016040

الصيدلة/جامعة المثنى673اعدادية الفواطم للبناتعلميزينب كريم عبد كريز2977271512058136

الهندسة/جامعة المثنى664اعدادية كربالء للبنينعلميمحمد باقر شاكر نعمه مهدي2978271511001386

الهندسة/جامعة المثنى660اعدادية الرجيبة للبنينعلميمصطفى نعمه جوده نعمه2979271511020098

الهندسة/جامعة المثنى653اعدادية المكاسب للبنينعلميجعفر رشيد جباره حسوني2980271511003008

الهندسة/جامعة المثنى653اعدادية الفواطم للبناتعلميام البنين محمد موسى محمد2981271512058021

الهندسة/جامعة المثنى653ثانوية الذرى للمتميزينعلميحيدر طالب عبد عوده2982271511029022

الهندسة/جامعة المثنى649اعدادية كربالء للبنينعلميعلي راهي رياح عباس2983271511001301

الهندسة/جامعة المثنى649اعدادية البسملة للبناتعلميهدى احمد عبد الهادي شاطي2984271512068115

الهندسة/جامعة المثنى648اعدادية الحسينية للبنينعلميرسول محسن ياسر شماري2985271511009075

العلوم/جامعة المثنى583اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميايمن قاسم محمد مزعل2986271511002061

العلوم/جامعة المثنى544اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميسرمد محمد جاسم مطر2987271511027061

العلوم/جامعة المثنى544اعدادية الرياحي للبنينعلميمحمد علي حمزه محمد علي2988271511013177

العلوم/جامعة المثنى543اعدادية االمامة للبناتعلميرسل جالل مهدي وحش2989271512062050

التمريض/جامعة المثنى614اعدادية النجاح للبناتعلميهدى باسل ميران كاظم2990271512060308

الهندسة/جامعة سامراء621اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحمزه فاضل تايه جواد2991271511002122

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء627ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينعلميعقيل عباس فاضل عطيه2992271511033040
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العلوم التطبيقية/جامعة سامراء576ثانوية الوند للبناتعلميابرار عبد الهادي حسين علي2993271512044001

العلوم االسالمية/جامعة سامراء456اعدادية الحسينية للبنينعلميمحمد عليوي مرزه جاسم2994271511009207

العلوم االسالمية/جامعة سامراء432ثانوية الخيرات للبنينعلميمحمد علي ياسر علي2995271511023037

العلوم االسالمية/جامعة سامراء423اعدادية المباهلة للبنينعلميليث حسين عبد شالل2996271511021100

العلوم االسالمية/جامعة سامراء424ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيخضير عباس خضير عباس2997271521022027

العلوم االسالمية/جامعة سامراء422اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحسام جاسم محمد داود2998271521004016

العلوم االسالمية/جامعة سامراء420اعدادية المدى للبنينادبيامير صادق خليف خضير2999271521026005

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر558اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمحمد عامر جاسم حلو3000271511002314

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر546اعدادية اإلقتدار للبنينعلميحسنين صاحب محمد صالح3001271511019026

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر538اعدادية الثقافة للبناتعلميكوثر كنعان صالح عبد القادر3002271512055210

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء646اعدادية الثقافة للبناتعلميعال احمد حميد شبيب3003271512055183

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء604اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلميعمار صاحب محمد كاظم3004271511150063

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء602ثانوية المدائن للبناتعلمينور عباس عبيد عطيه3005271512043045

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء590اعدادية الفواطم للبناتعلميزينب علي محسن حمادي3006271512058133

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء590اعدادية كربالء للبناتعلميشهد مرتضى مجيد محمد كاظم3007271512056199

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء589ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميجنان طالب جساب عبد الحسين3008271512047019

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء588ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميزهراء رياض مجيد حميد3009271512047051

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء587اعدادية الفرات للبنينعلميرائد رحيم عكط علي3010271511014066

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء587ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميزينب مازن هادي رشيد3011271512047063

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء586اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسين جواد حسين جاسم3012271511005076

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء586اعدادية الهندية للبنينعلميعلي محمود شاكر محمد3013271511010154

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء580اعدادية الرجيبة للبنينعلميحيدر عبد الزهره غازي حسين3014271511020038

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء536ثانوية الشهيدة آمنة الصدر األهلية للبناتعلميمقدس عدنان حسن ناصر3015271512074013

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء530اعدادية الهندية للبنينعلميمحمد محسن ابراهيم محسن3016271511010199

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء522اعدادية المهيمن للبنينعلميكرار ستار علي حسين3017271511035066

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء520اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحسين تركي علي جساب3018271511002095

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء511اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعالء غانم حمود فرهود3019271511002199

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء511اعدادية الرجيبة للبنينعلميمحمد زباله عبد العباس حسان3020271511020091

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء505اعدادية كربالء للبنينعلميصادق حسن هادي خلف3021271511001243

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء503اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد فاضل عليوي فاضل3022271511005298

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء499اعدادية الثقافة للبناتعلميبنين احمد شاكر شالكه3023271512055041

علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء498اعدادية اإلقتدار للبنينعلميكرار علي حبيب جاسم3024271511019085

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء625اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميبنين عبد زيد محسن كاطع3025271512052020

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء620ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميسجى محسن عزيز جابر3026271512047068
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هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء607اعدادية الهندية للبنينعلميمحمد ضياء حسين كشكول3027271511010187

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء605اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعلي حسن زكي محمد3028271511005189

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء605اعدادية الرجيبة للبنينعلمياحمد حيدر رسول محسن3029271511020007

الطب/جامعة نينوى673اعدادية الفواطم للبناتعلميتبارك عبد الكريم شاكر حسن3030271512058046

الطب/جامعة نينوى672اعدادية كربالء للبنينعلميامير احمد عبد الصاحب عبد الهادي3031271511001050

الطب/جامعة نينوى670اعدادية الفرات للبنينعلميحسين عايد لفته مشاري3032271511014048

الطب/جامعة الفلوجة676اعدادية الفواطم للبناتعلميساره عبد الكريم شاكر حسن3033271512058147

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة604.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميوائل علي عبد عون فواز3034271511005377

التمريض/جامعة تلعفر588اعدادية بغداد للبناتعلميزينة جواد قاسم تقي3035271512079045

التمريض/جامعة تلعفر536ثانوية السدرة للبناتعلميفاطمه عباس علي عبد3036271512046077

التمريض/جامعة تلعفر528اعدادية النجاح للبناتعلميايمان علي اكبر صالح مصطفى3037271512060042

التمريض/جامعة تلعفر515اعدادية الروضتين للبناتعلميفاطمة عبد الكريم خلف حسين3038271512064141

التمريض/جامعة تلعفر503ثانوية سيف الحق للبناتعلميكوثر سليمان زين العابدين خضر3039271512076042

التمريض/جامعة تلعفر503ثانوية سيف الحق للبناتعلميحنان فاضل زين العابدين خضر3040271512076043

التمريض/جامعة تلعفر497اعدادية غزة للبناتعلميفاطمه محمد نور محمد علي زكر3041271512057168

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672اعدادية الحسينية للبنينعلميامير حيدر لفته علي3042271511009024

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671اعدادية الهندية للبنينعلميكميل رحيم يحيى مزهر3043271511010172

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671اعدادية الفرات للبنينعلميعمار حسون مزعل عباس3044271511014116

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميزهراء علي حسين دريب3045271512049027

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت602اعدادية غزة للبناتعلميرقيه فاضل عطيه علوان3046271512057071

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت567اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميغيث كامل جبر روحي3047271511004056

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597اعدادية الهندية للبنينعلميعباس علي محمد الياس3048271511010119

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية596اعدادية البسملة للبناتعلميسلوى يونس حسن خليل3049271512068067

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية591اعدادية اإلقتدار للبنينعلميمحمد علي يونس عبد هللا عاشور3050271511019108

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميابراهيم احمد جليل مالك3051271511005006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية506اعدادية العقيلة للبناتعلميآيه علي عزيز فياض3052271512045010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549اعدادية الرياحي للبنينعلميحيدر داود سلمان خميس3053271511013059

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية527اعدادية اإلقتدار للبنينعلميمحمد عباس علي تقي3054271511019105

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية488اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميحسام احمد شهاب حسوني3055271511015031

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية488اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعامر خليل اسماعيل خليل3056271511005156

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487اعدادية كربالء للبنينعلميياسر سامي جبر عبود3057271511001515

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية الرافدين للبنينعلميحسين لطيف كاظم عذافه3058271511007034

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية العقيلة للبناتعلميسجى ديوان جاسب عبد3059271512045091

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484اعدادية السرور للبناتعلميزمن ستار عبد هللا عبود3060271512066012
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484اعدادية الفواطم للبناتعلميرسل حيدر كاظم ضيف هللا3061271512058087

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484اعدادية الفاروق للبناتعلميزهراء خالد حسين عاجل3062271512069062

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484اعدادية الحسينية للبنينعلمياحمد محمد جابر حسين3063271511009010

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484اعدادية الفرات للبنينعلميعباس جواد كاظم ضيف هللا3064271511014091

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483اعدادية البالغ للبنينعلميمحمد حبيب حسين ابروش3065271511036066

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية482اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميعادل لطيف عبد الحسن وطبان3066271511027069

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية482اعدادية الثبات للبنينعلميمحمد عامر حسن اكزار3067271511024133

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية480اعدادية جابر االنصاري للبنينعلمياثير شاكر جوان ثجيل3068271511002001

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميحسن احسان شنون حسن3069271511004008

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478اعدادية الفتح للبنينعلميامير احمد هاشم شناوه3070271511011007

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية476ثانوية السدرة للبناتعلميبنين محمد هادي رشيد محمد علي3071271512046017

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية476اعدادية اإلقتدار للبنينعلميعبد القادر محمد عبد القادر احمد3072271511019057

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474اعدادية الحسينية للبنينعلمياحمد عامر حسين سلمان3073271511009007

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474اعدادية االمامة للبناتعلميرسل حسين شاكر نعمه3074271512062052

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية474اعدادية كربالء للبنينعلميعباس حسين جوده جاسم3075271511001252

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية472اعدادية غزة للبناتعلميمرام ضياء عباس أمين3076271512057172

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470اعدادية البسملة للبناتعلميهبة محمد قاسم يونس3077271512068112

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية469اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلمياحمد محمد عبد االمير محمد3078271511005023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية469اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميليث علي عبيد خضير3079271511015112

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية465اعدادية عكاظ للبناتعلميتقى جبار عباس جالب3080271512088036

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية465اعدادية النجاح للبناتعلميصديقه نعمه كاظم حميدي3081271512060187

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميعلي سعد بديوي عيسى3082271511015089

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461اعدادية اإلقتدار للبنينعلميعلي حسين محمد يوسف3083271511019067

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458اعدادية كربالء للبنينعلميجعفر جبار ابراهيم عبد الخالق3084271511001093

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458ثانوية البساط االخضر للبنينعلميمحمد صالح حمزه مصطفى3085271511034071

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلمياحمد موسى عبد الحسين حميد3086271511015017

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454ثانوية الشهيدة آمنة الصدر األهلية للبناتعلميحنين زاهر محمد صالح3087271512074007

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452اعدادية العقيلة للبناتعلميشيماء ديوان جاسب عبد3088271512045099

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452اعدادية عكاظ للبناتعلميرحاب علي طالب محمد3089271512088058

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميزينب علي عبد الحسين ناصر3090271512087050

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448ثانوية القوارير للبناتعلميفاطمه محمد عبد حسن3091271512081023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميدعاء عبد الجبار حسن كريدي3092271512047026

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينعلميرضا عبد الحميد نعمه حسن3093271511153011

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعلي نائل جواد محمد تقي3094271511002250
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعدادية البالغ للبنينعلميعلي احمد هاشم جاسم3095271511036047

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعدادية اسامة بن زيد للبنينعلميضرغام علي جاسم حمزه3096271511016041

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية البالغ للبنينعلميعقيل خير الدين امير محرم3097271511036044

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية عكاظ للبناتعلميجيهان طالب جاسم ابراهيم3098271512088038

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431ثانوية البساط االخضر للبنينعلميسالم صباح محمد باقر احمد3099271511034029

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية الروضتين للبناتعلميزهراء عباس محمد عبد علي3100271512064081

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميكرار حيدر محسن عبد الرسول3101271511002273

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميشهالء صادق علي حسن3102271512048030

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعلي ناصر جاسم عيدان3103271511002251

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية الفواطم للبناتعلميصابرين هادي حميد كاظم3104271512058177

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميمحمد ماجد صخيل سريبت3105271511008143

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية الفاروق للبناتعلميآمنه سالم جبار داود3106271512069001

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية البسملة للبناتعلميهدير مهدي محمد جعفر3107271512068118

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمنتظر حسن وحيد عبد الحسين3108271511005360

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية البيان للبنينعلميحسن ناصر سلطان محمد3109271511032014

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية سيف الحق للبناتعلمينوال سالم محمد يونس3110271512076034

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405اعدادية اليرموك للبناتعلميزينب علي حسين علي3111271512059053

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية الخيرات للبنينعلميياسر عمران رشيد غاوي3112271511023044

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية الفاروق للبناتعلميتقى طالب ماطور شنين3113271512069020

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينعلميعامر عبد الرحمن محسن مطر3114271511151029

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلميأحمد عبد الرزاق محمد عباس3115271511150002

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميياسر عطا هللا كاظم فريم3116271511008175

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعلي عامر عبد عون عطيه3117271511002227

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية395اعدادية كربالء للبنينعلميجاسم صفاء جاسم محمد3118271511001090

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية520اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميحيدر كاظم حميد منصور3119271511008057

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية518اعدادية المباهلة للبنينعلميعز الدين جعفر هادي حمود3120271511021073

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية518اعدادية الروضتين للبناتعلميجنان حامد كاظم عبد3121271512064049

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية516اعدادية كربالء للبنينعلميمصطفى محمد عباس مطلك3122271511001477

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية516اعدادية الثبات للبنينعلمياحمد عامر حسن اكزار3123271511024007

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية515اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميحسين عبد االمير عبد الساده هليل3124271511027031

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية515اعدادية ام عمارة للبناتعلميزينب علي كمر عبود3125271512071030

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية512اعدادية الهندية للبنينعلميايوب كريم عبد الرضا نعمه3126271511010041

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية512اعدادية المباهلة للبنينعلميمصطفى راضي حميد عبد الهادي3127271511021115

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية الحسينية للبنينعلميعلي احمد علي عرسان3128271511009139
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393ثانوية العباس للبنينعلميعقيل محمد نذير قنبر حسن3129271511101039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393ثانوية البيان للبنينعلميعلي محمد عبد هللا عوده3130271511032043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393اعدادية كربالء للبنينعلميمصطفى رحيم سلمان علوان3131271511001459

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميمنتظر باسم عيدان شباط3132271511027135

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388ثانوية البيان للبنينعلميكمال مجيد عبد الرحمن خديم3133271511032051

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388اعدادية كربالء للبنينعلميحسن حسين رضا حسين3134271511001112

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميعلي مصطفى شاكر هاشم3135271511008097

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386اعدادية العقيلة للبناتعلميعبير نجم عبد جبار3136271512045105

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384اعدادية النهوض المسائية للبناتعلميصفا صالح مهدي عطيه3137271512160051

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينعلميمحمد عبد الساده ابو جعيله عبد علي3138271511151049

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية البالغ للبنينادبياحمد جبرائيل الياس عبدال3139271521036004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية غزة للبناتادبينور الهدى تحسين عبد االمير عطيه3140271522057084

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية الرفاه للبناتادبيشهد علي عطيه دهش3141271522080013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيمنتظر عامر عبد عون عطيه3142271521154087

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية المدى للبنينادبيكرار ابراهيم علي عبد هللا3143271521026039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية الخيرات للبنينادبياحمد غانم جيجان عليوي3144271521023003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى حسين عطيه حسن3145271521007053

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيشهاب احمد عزيز كاظم3146271521153054

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية الروضتين للبناتادبيهاجر ناصر حنون اعجيل3147271522064060

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية ام عمارة للبناتادبيفاطمة جواد محمد علي شاكر3148271522071053

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380ثانوية الوثبة للبنينادبيجوادين حسين راضي جدوع3149271521017010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية البيان للبنينادبيأثير كاظم محمد فالح3150271521032001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيمروان غافل خدام خنزير3151271521006070

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعدادية الياقوت للبنينادبيكرار جبار عباس جالب3152271521038096

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيرسل سلمان ناجي يونس3153271522160017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيهدير حسين شريف قاسم3154271522087065

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376اعدادية الرياحي للبنينادبيحيدر احمد حمزه فارس3155271521013040

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375ثانوية الوثبة للبنينادبيحسين احمد هاشم حسن3156271521017013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيهند حسن علي سعدون3157271522070020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372اعدادية العقيلة للبناتادبيرويده رزاق امين عبد علي3158271522045017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372ثانوية القوارير للبناتادبيبنين محمد جاسم حمود3159271522081003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371اعدادية الرياحي للبنينادبيضياء هاني هبيلي حمد3160271521013061

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي ماجد عطيه كاظم3161271521038086

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيفالح عبد الرحمن محسن ضجر3162271521004062
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعلي عواد منفي وطبان3163271521153079

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367اعدادية الرياحي للبنينادبيحسن عبد الكريم عبعوب سبع3164271521013019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367ثانوية سيف الحق للبناتادبيمنال حمد عبود جياد3165271522076037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365اعدادية الرافدين للبنينادبيابراهيم حمزه عبادي حسن3166271521007001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363ثانوية السلوى للبناتادبياسماء احمد عبد مسرهد3167271522084002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375اعدادية الياقوت للبنينادبيمازن عبد عون عبود جعفر3168271521038101

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميعلي محمد خضير دهش3169271511004054

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميإيمان خضير ناصر حسين3170271512063009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية اإلقتدار للبنينعلميليث صالح عبد الصاحب فتاح3171271511019090

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية كربالء للبناتعلميابرار ابراهيم عبد المهدي حسن3172271512056013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية اإلقتدار للبنينعلمياحمد قاسم يحيى كاظم3173271511019005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377ثانوية السدرة للبناتعلمينور محمد علي حسن رمضان3174271512046108

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية النجاح للبناتعلميشهد طالب جسوم عكله3175271512060184

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421ثانوية البيان للبنينعلميعلي نعمه كاظم علي3176271511032044

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميميس عدنان نصيف جاسم3177271512049064

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية كربالء للبنينعلميمصطفى محمد صاحب فاضل3178271511001476

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية الغد األفضل للبنينعلميامير يعرب مالك حسن3179271511030010

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية البسملة للبناتعلمينور جمال شمسي حسون3180271512068103

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية العقيلة للبناتعلميدعاء زكي خضير عباس3181271512045047

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميسجى سعيد جبار صالح3182271512087056

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية كربالء للبناتعلمياطهار عبد الكريم كاظم حسن3183271512056026

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية كربالء للبناتعلميحنين عادل عبد هللا محمد حسين3184271512056072

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية369اعدادية االفاق المسائية للبنينعلميعباس فاضل كاظم حسن3185271511154054

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية673اعدادية النجاح للبناتعلمينبأ فايق سعيد زامل3186271512060268

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية671اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميبنين علي عوده كاظم3187271512063019

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية670ثانوية الرقيم للبناتعلميحنين باسم عزيز شنشول3188271512054017

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية667ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميوقار محمد عبد هللا عمران3189271512047136

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية667اعدادية النجاح للبناتعلميمريم محمد خضير علوان3190271512060255

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية663ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميأيناس عبد العباس عبد عون هادي3191271512047004

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية653اعدادية ام عمارة للبناتعلميعلياء كاظم هادي ابو حليل3192271512071041

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية633اعدادية الرياحي للبنينعلميزياد مهدي حسين راضي3193271511013071

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية632اعدادية االمامة للبناتعلميجنان كاظم عراك سلمان3194271512062031

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631اعدادية الهندية للبنينعلميعبد هللا محمد داخل راهي3195271511010124

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية629.5اعدادية النجاح للبناتعلميبنين توفيق عادل شعالن3196271512060052
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية629اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحسن جبار كافي عبد الكاظم3197271511002074

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية627اعدادية غزة للبناتعلميفاطمه ابراهيم يونس ناجي3198271512057159

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية624اعدادية النجاح للبناتعلميهدى جاسم محمد كاظم3199271512060309

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية623اعدادية الهندية للبنينعلميرضوان حسن عبد المهدي صالح3200271511010091

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية622اعدادية عكاظ للبناتعلميزهراء حسين لفته علي3201271512088077

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية620اعدادية االمامة للبناتعلميحوراء حسن جالب مرهون3202271512062038

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية619اعدادية الفتح للبنينعلميسجاد نصر محمد عطيه3203271511011041

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية619اعدادية الحسينية للبنينعلميعبد الوهاب طالب حسين عبيد3204271511009133

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية614اعدادية العقيلة للبناتعلميرسل عبد االمير عبد علي عبد االمير3205271512045054

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613اعدادية كربالء للبناتعلميهنادي منادي يوسف مهدي3206271512056326

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية604اعدادية عكاظ للبناتعلميهبه تركي جعفر يوسف3207271512088150

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية604اعدادية الثقافة للبناتعلميمروه علي امين عبد الزهره غامس3208271512055214

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية603اعدادية الفواطم للبناتعلميلبنى علي محمد حمزه3209271512058223

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية601اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميهبه جعفر تايه عاشور3210271512063121

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية601اعدادية الفواطم للبناتعلميهدى سمير عبد العباس عبد الساده3211271512058272

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية600ثانوية القوارير للبناتعلميامل عادل حمد فرحان3212271512081004

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية598اعدادية اليرموك للبناتعلميمها ماجد جابر سعودي3213271512059090

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية597ثانوية الوند للبناتعلميزهراء طالب نجم كاظم3214271512044011

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية593اعدادية الفاروق للبناتعلميمريم هادي محمد هادي3215271512069117

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية593اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميفاطمه شاكر محمد معارج3216271512049058

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية591ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميرغد قاسم كاظم سعدون3217271512070016

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية591اعدادية السرور للبناتعلمياالء ناصر عبد نايف3218271512066004

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية587ثانوية القوارير للبناتعلميرغده جالل هادي داود3219271512081010

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية586اعدادية الروضتين للبناتعلميرسل صالح كاظم هادي3220271512064062

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية663اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميرغد علوان علكم اسماعيل3221271512049018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية658اعدادية الفاروق للبناتعلميزهراء ماجد كريم مطر3222271512069069

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية656اعدادية الفواطم للبناتعلميصفا سالم خضير محمود3223271512058181

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية654اعدادية الفتح للبنينعلميمرتضى هاشم عبد كضكاض3224271511011084

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية652اعدادية الفواطم للبناتعلمياسراء محسن رضا عبد3225271512058013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية650اعدادية االمامة للبناتعلمياالء علي كامل عرد3226271512062012

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية649اعدادية غزة للبناتعلميفاطمه طاهر فاضل عباس3227271512057164

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية649اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمرتضى محمد عبادي محمد3228271511005324

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية648اعدادية الفرات للبنينعلميعلي حمزه طالب كاظم3229271511014104

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية647اعدادية الغد األفضل للبنينعلميمنتظر جليل ابراهيم عاشور3230271511030084
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية641.2اعدادية النجاح للبناتعلميدعاء مسلم عباس محسن3231271512060089

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية641اعدادية الفتح للبنينعلميمؤيد مكي جابر كاظم3232271511011074

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية641اعدادية ام عمارة للبناتعلميزهراء هاني فرج فرحان3233271512071026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية640اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميغدير حميد تكليف صاحب3234271512052069

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية640اعدادية كربالء للبناتعلميزينب حيدر ابراهيم هاشم3235271512056151

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية635اعدادية عكاظ للبناتعلميرنا عزت ابراهيم خضر3236271512088071

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية633اعدادية النجاح للبناتعلميتبارك ابراهيم فرحان عبد الزهره3237271512060057

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية632اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميحوراء علي هادي جودة3238271512048018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية632اعدادية النجاح للبناتعلميخديجه خليل حمزه سليمان3239271512060082

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية629ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتعلمييسر صالح حسن محمد3240271512077066

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية673اعدادية الروضتين للبناتعلميهدير نوماس عبد محمد3241271512064188

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية670اعدادية كربالء للبناتعلميفاطمه مجيد نرمان زبن3242271512056245

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية664اعدادية الثقافة للبناتعلميرغد رسول عبد عيدان3243271512055087

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية658ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميرسل عامر جبار محمد3244271512047031

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية633اعدادية كربالء للبنينعلمياحمد حسين صالح محمد علي3245271511001013

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية632اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء احمد حسين أحمد3246271512056118

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية631اعدادية كربالء للبنينعلميعلي حميد عبد شنين كاظم3247271511001296

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية629ثانوية سيف الحق للبناتعلمينوره ستار سلطان محمد3248271512076036

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية628اعدادية غزة للبناتعلمياسيل محمد عباس عودة3249271512057013

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية622اعدادية كربالء للبناتعلميرقيه محسن رحيم عيدان3250271512056106

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية621اعدادية كربالء للبنينعلميسالم عبد جبر درويش3251271511001234

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية620اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسين علي محمد عبد3252271511005094

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميابو الفضل عوده داخل عبد الكاظم3253271511027002

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية617اعدادية كربالء للبنينعلميحسين علي محمود جاسم3254271511001153

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية616اعدادية الهندية للبنينعلميعلي عبد هللا كريم جلهوم3255271511010145

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية614اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميايمن عزيز مرهون عزيز3256271511002060

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية611اعدادية االمامة للبناتعلميعذراء جاسم محمد هنون3257271512062087

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية611اعدادية الحسينية للبنينعلميكرار عالوي مطر جوده3258271511009184

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية611اعدادية الرافدين للبنينعلميعلي عجيل احمد عجيل3259271511007083

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميضياء المنتظر عالء حسين علي3260271511005149

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية609اعدادية كربالء للبنينعلميعلي ماجد حامد فرحان3261271511001326

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608ثانوية الخيرات للبنينعلميمصطفى مهدي اسماعيل خلف3262271511023041

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608ثانوية السلوى للبناتعلميجنان يوسف مهدي محمد3263271512084013

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608اعدادية غزة للبناتعلميهيام علي عبد الحسين حساني3264271512057211
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كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607اعدادية الهندية للبنينعلمياحمد عبيد مالك عساف3265271511010012

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية607اعدادية الرياحي للبنينعلميعلي صالح علي عبد الرسول3266271511013135

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية606اعدادية الروضتين للبناتعلميزينب محسن محمود حسين3267271512064114

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية606اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميزهراء سعد عبد الساده حران3268271512052044

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية605اعدادية الفتح للبنينعلميتقي حسن كاظم حسن3269271511011016

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية605اعدادية كربالء للبنينعلميمرتضى فارس عباس ردام3270271511001448

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية605اعدادية النابغة الذبياني للبنينعلمياسامه ساجد جاسم محمد3271271511006006

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية615اعدادية المهيمن للبنينعلميمحمد سالم كاظم جاسم3272271511035071

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية612اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمنتظر عنيد جبار غالب3273271511002379

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية580اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميأسراء حميد هادي عبد3274271512052001

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية578اعدادية ماريا القبطية للبناتعلمياالء محمد أحمد محمد3275271512052011

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية573اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميشفاء عباس علي شهيب3276271512049043

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية567اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميحسينه علي سعيد علي3277271512048011

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية578ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميبتول علي حسين عبد علي3278271512047012

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية563اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميزهراء سمير جبار محمد علي3279271512048024

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية562اعدادية البسملة للبناتعلمينور عباس حسين عباس3280271512068104

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية624اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد عبد االمير طامي حمد3281271511005292

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية613اعدادية عكاظ للبناتعلميوفاء هاشم يوسف محمد3282271512088159

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية609اعدادية الحسينية للبنينعلميياسر عامر جواد حمزه3283271511009246

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية605اعدادية كربالء للبنينعلميمحمد عصام عباس عبد3284271511001409

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية595اعدادية الهندية للبنينعلميايهاب معين محمد مهدي3285271511010038

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية591اعدادية الثقافة للبناتعلميزهراء علوان محسن جاسم3286271512055121

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية590اعدادية كربالء للبنينعلميرائد احمد هاشم حسن3287271511001196

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية588اعدادية المهيمن للبنينعلميعالء حسين عبد الكاظم نعمه3288271511035050

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية587اعدادية كربالء للبناتعلميهاله محمد هادي عبود3289271512056317

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية587اعدادية الحسينية للبنينعلميكاظم محمد حسين عبد عون3290271511009182

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586اعدادية الفواطم للبناتعلميسبأ حيدر ناصر كريم3291271512058150

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586اعدادية كربالء للبنينعلميمحمد علي بدران علي3292271511001410

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية585اعدادية ام عمارة للبناتعلمينجاة عادل عبد الصاحب حربي3293271512071052

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية585اعدادية الهندية للبنينعلميمحمد مجيد حميد سعيد3294271511010198

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية585اعدادية الثقافة للبناتعلميكوثر رائد هادي جودي3295271512055208

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية584.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلمياحمد برير محمد حسين حمود3296271511005009

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية582اعدادية الفواطم للبناتعلمينور عدنان عزيز عبد3297271512058256

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية581.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلمياحمد فالح صادق حسون3298271511005019
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المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية580اعدادية المهيمن للبنينعلميعلي نعمان هاشم عبد3299271511035063

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية580اعدادية المكاسب للبنينعلميامير حيدر مهدي دخل علي3300271511003005

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية580اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمصطفى موسى جعفر مهدي3301271511002370

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية580اعدادية الفرات للبنينعلميعلي حسن هادي راهي3302271511014101

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية579ثانوية المجد للبنينعلميمصطفى سالم جواد محمد3303271511012019

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية578اعدادية المهيمن للبنينعلميمحمد صالح جاسم محمد3304271511035072

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية635اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميامين ثعبان يوسف نجد3305271511002056

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية633اعدادية البالغ للبنينعلميعلي عبد االمير نعمه عفور3306271511036055

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية627اعدادية كربالء للبنينعلميمحمود احمد محمود عطيوي3307271511001438

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية625اعدادية النجاح للبناتعلميرؤى نجم عبد رسن3308271512060094

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية619اعدادية اليرموك للبناتعلميبراق علي محمد علي3309271512059017

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية619اعدادية الرجيبة للبنينعلميفرج علي كوكز حاجم3310271511020080

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية607.8ثانوية الذرى للمتميزينعلميمصطفى جميل محمد كاظم3311271511029058

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية607اعدادية اليرموك للبناتعلميزينب علي محمد حسن صادق3312271512059054

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية606ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميرجاء حسن حسين حسن3313271512072020

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية606اعدادية المهيمن للبنينعلمياحمد حسين جاسم جبار3314271511035002

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية605اعدادية كربالء للبنينعلميعلي اكرم جاسم ابو الليل3315271511001284

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية602اعدادية النجاح للبناتعلميزينب احمد عبد الكاظم يوسف3316271512060139

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية601اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميحسين هادي خليف حسن3317271511008053

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية600.1ثانوية الذرى للمتميزينعلميعلي جاسم محمد جهادي3318271511029031

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية597اعدادية الفواطم للبناتعلميلمى حيدر شاكر بلور3319271512058224

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية596اعدادية النجاح للبناتعلميمريم احمد عبد الكاظم يوسف3320271512060243

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية595اعدادية الحسينية للبنينعلميمرتضى حميد حلو زعيل3321271511009214

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594اعدادية البالغ للبنينعلميمحمد صاحب عبد الجبار صاحب3322271511036068

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية592ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميزينب ميثاق عبد االله كريم3323271512072029

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية560ثانوية الرقيم للبناتعلميرحاب احمد جلعوط عباس3324271512054021

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية546اعدادية الفرات للبنينعلميعلي ظاهر عبد اليمه كاظم3325271511014108

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية529ثانوية البساط االخضر للبنينعلمينائل دخل مشهد مسربت3326271511034085

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية528ثانوية البساط االخضر للبنينعلمياحمد ساجت بناي فاضل3327271511034006

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية501اعدادية كربالء للبنينعلميحسين مهدي هادي عبود3328271511001162

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميوهب رزاق احمد جاسم3329271511005380

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية494ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميايمان عباس رزاق كريم3330271512070006

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية490اعدادية جابر االنصاري للبنينعلمييونس شهد حسين شرموط3331271511002403

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية الحسينية للبنينعلميامير صافي حمد حسين3332271511009025
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بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية485ثانوية البساط االخضر للبنينعلميمحمد يوسف جدعان علي3333271511034077

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480ثانوية المدائن للبناتعلميهند صباح جبار محمد3334271512043048

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية البسملة للبناتعلميخمائل محسن عبد العباس عبود3335271512068031

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية عكاظ للبناتعلمينورس ياس خضير كاظم3336271512088148

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية الهندية للبنينعلميمحمد حسين جواد كاظم3337271511010180

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472ثانوية النبأ العظيم للبناتعلمينبأ اياد حمزه حسن3338271512047114

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية471ثانوية النبأ العظيم للبناتعلمينور الهدى رائد لطيف كيطان3339271512047121

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية الفرات للبنينعلميابو الحسن مهدي محمد علي حسين3340271511014006

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية الهندية للبنينعلميياسر عمار خضير عباس3341271511010231

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية الهندية للبنينعلميعماد خضير عباس جوده3342271511010161

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية الحسينية للبنينعلميزيد عباس عبد الكاظم هدرس3343271511009079

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية كربالء للبنينعلميامير حسين علي محمد3344271511001055

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية الفاروق للبناتعلميساره فيصل كاظم عجيل3345271512069076

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الهندية للبنينعلميامير مهدي علي محسن3346271511010036

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية اإلقتدار للبنينعلميمسلم عقيل سلطان سليمان3347271511019114

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية الفتح للبنينعلمييوسف محمد جواد كاظم3348271511011097

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية الفرات للبنينعلمينصير مكي عبد الحسن يحيى3349271511014168

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458ثانوية الزهراء للبناتعلميسرى ميثم تركي عطيه3350271512061027

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية الهندية للبنينعلميكاظم جبار عبيد هرير3351271511010167

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية المدائن للبناتعلمياسراء صالح نجم عبيد3352271512043001

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمهدي عبد الصاحب قاسم عبيد3353271511002385

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456ثانوية البساط االخضر للبنينعلميحاتم ساجت مشعل حيوان3354271511034016

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعبد هللا احمد رشيد عبد3355271511002194

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية الغد األفضل للبنينعلميحيدر علي سلمان داود3356271511030024

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية الغد األفضل للبنينعلميعباس بشير شاحوذ احمد3357271511030038

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية العقيلة للبناتعلمينور حسن كريدي دحيبش3358271512045153

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية الهندية للبنينعلميعباس حمزه كاظم يدام3359271511010115

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الروضتين للبناتعلميزينب علي هادي جاسم3360271512064109

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454ثانوية السدرة للبناتعلميدعاء علي عمران عبد الرضا3361271512046027

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453ثانوية البيان للبنينعلميعباس جبر كريم عبود3362271511032032

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميمسلم عماد حسين كاظم3363271511027127

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453ثانوية البيان للبنينعلميكاظم ياسين خضير كاظم3364271511032046

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميعمران صادق خضير حسين3365271511008099

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الثقافة للبناتعلميرسل احمد جبار عيدان3366271512055081
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بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميعبير عبد الحسين عباس عبد الحسين3367271512070028

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451ثانوية المدائن للبناتعلميزهراء عباس فاضل حسين3368271512043019

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعلي حنين فايق علي3369271511002215

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميآسماء عبد الحسين حمد جاسم3370271512087001

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الروضتين للبناتعلميزينب عقيل صافي علي3371271512064107

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية ام عمارة للبناتعلميسجى صبري عبد سرور3372271512071035

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحسين عبد الحليم حامد محمد3373271511002104

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينعلميثار الحسين علي فارس نور حسن3374271511151009

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية المباهلة للبنينعلميعمار مجهول وساف عبد الساده3375271511021091

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميزيد حسن محسن حميدي3376271511015056

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميمروه حيدر عدنان كاظم3377271512047105

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية ام عمارة للبناتعلميهدير حسن عبد محمد3378271512071056

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية النابغة الذبياني للبنينعلميمرتضى فاضل عبد الصاحب عباس3379271511006044

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد حسن مازن شاكر يوسف3380271511005271

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية الفواطم للبناتعلميزينب يحيى محمد علوان3381271512058139

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعلي حسين امصيول جبار3382271511005193

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية اإلقتدار للبنينعلميكرار محمود هاشم عبد الزهره3383271511019088

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية كربالء للبنينعلميايمن رياض جندي عبد الكاظم3384271511001073

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية الحسينية للبنينعلميعباس فالح مهدي حسين3385271511009125

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية الفواطم للبناتعلمينور علي هادي حسن3386271512058259

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميحسين علي جعفر راضي3387271511027034

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية الفرات للبنينعلمياحمد كاظم ثابت عالوي3388271511014015

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية البساط االخضر للبنينعلميقيس ميثم محيسن حسن3389271511034060

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية المهيمن للبنينعلميرميل مهدي عبد جدوع3390271511035035

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الفرات للبنينعلميضرغام عباس عبد الكاظم مرزوك3391271511014085

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحيدر ايهم شاكر عبد الواحد3392271511002124

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية الرياحي للبنينعلميامير علي عناد مهدي3393271511013019

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية البالغ للبنينعلميمنتظر محمد زينو ذنون3394271511036089

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية كربالء للبنينعلميعلي عبد السالم حسين محمد3395271511001317

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الفواطم للبناتعلميهديل حسين شاكر حميد3396271512058280

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية المدائن للبناتعلميزهراء بدري سلمان عباس3397271512043013

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية المهيمن للبنينعلميحيدر مهدي محمد خميس3398271511035029

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية المباهلة للبنينعلميحسين احمد كاظم حمدوش3399271511021034

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية المباهلة للبنينعلميمحمد احمد كاظم حمدوش3400271511021102

140 من 100صفحة 
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بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميكرار عادل اكحيط عبود3401271511015109

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية المباهلة للبنينعلميحسن حميد لتفه شندي3402271511021029

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الرافدين للبنينعلميكرار خزعل برقي سوادي3403271511007104

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية المؤاخاة للبنينعلمياحمد حمزه شهيد عبد الحسن3404271511037006

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحسين فارس عبد الرضا ابراهيم3405271511002115

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الرياحي للبنينعلميسامر باسل غازي عبد الرزاق3406271511013075

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينعلميسالم هاتف هادي لهمود3407271511151022

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية عكاظ للبناتعلميناديه رزاق خليف حسن3408271512088133

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية الرافدين للبنينعلميعلي كافي ابو شنان عباده3409271511007088

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميحسين طاهر غدير عاجل3410271511015040

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمحمد رعد نعمه فواز3411271511002306

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الهندية للبنينعلميحيدر اسماعيل عبد الحسين رويعي3412271511010077

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية الرفاه للبناتعلميهجران شنو ابو الهيل سعيد3413271512080029

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الهندية للبنينعلميخالد محمد مرهون يوسف3414271511010087

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية المباهلة للبنينعلميصادق حبيب هاشم عباس3415271511021065

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية المدائن للبناتعلميمريم صادق رضا عباس3416271512043041

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية بطل خيبر للبنينعلميكرار علي محمد عبد هللا3417271511018009

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية547اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميزينب حامد حسن محسن3418271512052052

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية494ثانوية السدرة للبناتعلميورود محمد علي حسن عاشور3419271512046115

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية المهيمن للبنينعلميماهر حميد عجيل شالل3420271511035067

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية المدى للبنينعلميمصطفى صالح محمد حمزه3421271511026025

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية الحسينية للبنينعلميمحمد عبد االمير عبد هللا مهدي3422271511009204

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية المدى للبنينعلميكرار حيدر خضير عبيد3423271511026019

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية المهيمن للبنينعلميرعد حبيب خضير عبد3424271511035034

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية المدى للبنينعلمياكرم حسين عباس عوده3425271511026007

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية غزة للبناتعلميشهد احمد كاظم عبيس3426271512057138

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية النجاح للبناتعلميغدير جبار ياسر عوده3427271512060201

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية غزة للبناتعلميزينب سالم علي هاشم3428271512057095

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية عكاظ للبناتعلميهديل صالح نواف عروج3429271512088153

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية اليرموك للبناتعلميرفل جعفر شهيب عداي3430271512059037

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية كربالء للبنينعلمياحمد حمزه سوادي علي3431271511001015

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية البسملة للبناتعلميرنا محمود علوان حسين3432271512068041

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميزينه رزاق حسين حسن3433271512047065

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية الخيرات للبنينعلميزين العابدين علي عبيد غريب3434271511023011

140 من 101صفحة 
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المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية اإلقتدار للبنينعلميمنتظر عادل عزيز جاسم3435271511019123

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الفواطم للبناتعلميزهراء علي حمزه جحف3436271512058108

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميدانيال محمد رسول هادي حسن3437271511015052

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية عكاظ للبناتعلميزهراء علي ساجت جواد3438271512088081

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية كربالء للبنينعلميمنتظر جاسم محمد علي حسن3439271511001483

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الثبات للبنينعلميعالء هادي حسن عباس3440271511024087

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية المدى للبنينعلميعلي سعد عبد الخضر مزعل3441271511026015

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية عكاظ للبناتعلميبان عامر رضا حسن3442271512088027

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية كربالء للبنينعلميجعفر خليل محمد ابراهيم حسين3443271511001095

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعلي سعد عبد الساده حران3444271511002219

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية البساط االخضر للبنينعلميضياء محمد مرزوك عبد الحسين3445271511034033

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلمياحمد جواد محمد طعمه3446271511150006

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية كربالء للبنينعلميحيدر محمد كاظم مغير3447271511001186

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الغد األفضل للبنينعلمياحمد عبد اليذ عبد3448271511030004

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية النجاح للبناتعلميآيات حيدر ظاهر حسين3449271512060004

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الرياحي للبنينعلميمحمد عمران محسن عباس3450271511013179

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية بغداد للبناتعلميزينب حفظي اسماعيل كريم3451271512079041

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية ام عمارة للبناتعلميرغد علي وحاش هاشم3452271512071015

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الهندية للبنينعلميمصطفى كاظم كريم ذرب3453271511010212

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينعلميحيدر خير هللا محمد جوهر3454271511153009

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية االوائل االهلية للبنينعلميعلي حسين جواد حسون3455271511039014

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية كربالء للبنينعلميحسنين علي حسين جاسم3456271511001127

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية كربالء للبناتعلميايات محمد حسن محمد3457271512056040

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية الروضتين للبناتعلميفرح محمد حيدر حمزه3458271512064152

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية العقيلة للبناتعلميضحى رعد حسن مهدي3459271512045101

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية البيان للبنينعلميهشام جبار عنيد عكيب3460271511032074

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميياسر جواد ناجي جواد3461271511008174

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الثقافة للبناتعلميسجى قاسم محمد مسرهد3462271512055154

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميهديل عبد هادي فرحان3463271512072057

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الفواطم للبناتعلميزهراء عواد كعيم فواز3464271512058111

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينعلميعلي حسين مراد جواد3465271511033045

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الحسينية للبنينعلميخضر فضل أحمد كاظم3466271511009073

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية الخيرات للبنينعلميمحمد علي جاسم محمد3467271511023036

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية السرور للبناتعلميزهراء جميل مزيد مطر3468271512066013
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المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الفواطم للبناتعلميحنان رضا منكور مهدي3469271512058056

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية406ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميفاطمه نعمه علي موسى3470271512047098

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405ثانوية سيف الحق للبناتعلميانوار احمد محمد جعيد3471271512076004

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية عكاظ للبناتعلمينور ابراهيم هادي راشد3472271512088143

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميأمير خضير عباس كاظم3473271511004001

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الحسينية للبنينعلميسجاد قيس اسعد عباس3474271511009093

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء يوسف عليوي خنياب3475271512056149

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميامير محمد حسون مندل3476271511015024

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية الرياحي للبنينعلميذو الفقار حسين عذاب فزع3477271511013064

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية398اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلميعلي عبود هاشم عباس3478271511150059

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية397ثانوية القوارير للبناتعلميمروه سالم حسين شكر3479271512081024

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية397ثانوية البيان للبنينعلميكرار علي داخل موات3480271511032048

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية397اعدادية النهوض المسائية للبناتعلميوالء محمد حسين عباس3481271512160082

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية397ثانوية سيف الحق للبناتعلميزهراء عادل عبد الواحد عباس3482271512076021

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية396اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميمصطفى محمد كمر زغير3483271511008156

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية396اعدادية الحسينية للبنينعلميحيدر عبد علي سلمان خنياب3484271511009068

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية601اعدادية المباهلة للبنينعلميحسين فالح حسن جواد3485271511021041

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية539ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميُعال عبد الزهره لفته خضير3486271512047086

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء حسن نايل عواد3487271512056124

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية الثقافة للبناتعلميساره عباس كريم جابر3488271512055147

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميمحمد رضا حسين سلطان3489271511015122

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعلي اركان تمكين صبار3490271511002202

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميحنان قاسم علي عباس3491271512072013

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية اليرموك للبناتعلميكوثر صباح احمد نعمت3492271512059083

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلمياحمد سعد هللا خضير عيدان3493271511150007

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميمحمد طارق عبادي محمد3494271511015125

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية غزة للبناتعلميعذراء سعدون شعيب محمد3495271512057148

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية غزة للبناتعلميبنين حامد جليل عبد االمير3496271512057041

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسين محمد حسين علي جاسم3497271511005098

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية الزهراء للبناتعلميزينب صاحب جاسم باقر3498271512061022

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميمصطفى عالء حسن محمد3499271511027132

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الهندية للبنينعلميعلي محمد علي داود بليبص3500271511010153

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الغد األفضل للبنينعلميعبد هللا رياض داخل ظاهر3501271511030042

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية العقيلة للبناتعلميزهراء قاسم ناصر عبد الحسين3502271512045076
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الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميمنتظر صبيح عبد الهادي مخيف3503271511027137

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية كربالء للبناتعلمينقاء ثائر حسين علي3504271512056290

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الرياحي للبنينعلمياحمد عبد العالي جاسب مزعل3505271511013008

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية النجاح للبناتعلميزهراء صباح فضيل وحيد3506271512060127

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميمحمد حيدر حبيب عبود3507271511027112

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية السدرة للبناتعلميزهراء احمد مردان عبود3508271512046043

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعبد هللا فاضل عبد االمير عباس3509271511002197

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية المدائن للبناتعلميغدير عباس لفته صويح3510271512043033

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الثبات للبنينعلمياكرم طارق ابراهيم حبيب3511271511024015

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية غزة للبناتعلميزهراء حاتم كريم حسن3512271512057081

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية النهوض المسائية للبناتعلميسجى كاظم عبد هادي3513271512160046

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية اليرموك للبناتعلميأسراء محمد محسن حيدر3514271512059002

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الفواطم للبناتعلمينور حامد حمزة محمود3515271512058251

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية البساط االخضر للبنينعلميعلي جعفر عبد هللا محمد3516271511034046

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميهبه تايه شدهان عبيد3517271512052094

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية بغداد للبناتعلميريم عبد الرضا شهيد خالوي3518271512079031

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية566اعدادية الحسينية للبنينعلميعبد الرضا رزاق خليف عبد الرضا3519271511009128

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478ثانوية القوارير للبناتعلمينجالء حمادي حسين عبيد3520271512081030

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحسين كاظم عبيد عبد عون3521271511002118

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميعباس عبيد صايغ جسام3522271511027072

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحيدر حسن عزيز حسن3523271511002127

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية المكاسب للبنينعلميعبد هللا احمد بخيت كشاش3524271511003032

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية االفاق المسائية للبنينعلميحيدر صاحب محمد مهدي3525271511154040

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية المباهلة للبنينعلميمرتضى سامي كتاب عبادي3526271511021111

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية كربالء للبنينعلميكرار محمد كامل شناتي3527271511001371

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الروضتين للبناتعلميريهام صادق محمد هاشم3528271512064073

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الغد األفضل للبنينعلميحيدر حسن علوان حاتم3529271511030023

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية نهر العلقمي للبنينعلمييحيى عباس كوني عاجل3530271511008178

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحيدر صفاء نصر هللا محمد علي3531271511002130

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الروضتين للبناتعلميزهراء سعد حبيب حسون3532271512064078

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية حسين محفوظ للبنينعلمياحمد مجيد حميد لفته3533271511027013

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الحسينية للبنينعلميغيث ناصر مهدي محمد3534271511009175

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية582ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميهبه عباس حسن عبود3535271512047131

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية574اعدادية كربالء للبنينعلميحيدر وسام محمد علي رضا3536271511001188
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كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية571اعدادية المهيمن للبنينعلميمهيمن جاسم خضير عباس3537271511035085

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية571اعدادية المهيمن للبنينعلميحيدر طارق حمد فرحان3538271511035028

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية556اعدادية الرياحي للبنينعلميهيثم مهدي صالح حسين3539271511013214

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية554اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعيسى ثائر رزاق حسين3540271511002255

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية548اعدادية غزة للبناتعلميسرى عماد اسماعيل شراد3541271512057130

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية535اعدادية الرياحي للبنينعلميجعفر احمد ابراهيم سعد3542271511013026

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية533اعدادية كربالء للبنينعلميحسين مهند حسين محي3543271511001163

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية531اعدادية النجاح للبناتعلميشهد فائز كاظم راضي3544271512060185

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية531ثانوية البساط االخضر للبنينعلميمحمد خالد فرحان ساجت3545271511034068

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية525اعدادية الفواطم للبناتعلمياسراء فهد غانم عبد الواحد3546271512058012

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية524اعدادية الفاروق للبناتعلميحنين علي حمزه خصاف3547271512069029

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية523اعدادية الفاروق للبناتعلميهبة هللا قحطان محسن ابو التول3548271512069140

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية520اعدادية الرياحي للبنينعلمينوار ابراهيم عبود حمود3549271511013210

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية520ثانوية الرقيم للبناتعلميساره عمران جاسم محمد3550271512054030

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية519اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعلي فالح كريم حمزه3551271511005217

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية509اعدادية الفاروق للبناتعلميبشائر اسماعيل ابراهيم سلوم3552271512069016

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية502اعدادية اإلقتدار للبنينعلمياحمد شاكر رشيد مجيد3553271511019003

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية502اعدادية الثقافة للبناتعلميأالء عبد الكريم شمخي جبار3554271512055011

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية501اعدادية الفواطم للبناتعلمينرجس طالب فارس عبد العزيز3555271512058246

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية501اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء جمال عزيز ناصح3556271512056122

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية501اعدادية كربالء للبناتعلميزينب عاصم مطشر عبيد3557271512056154

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية كربالء للبناتعلميغدير صالح رحيم ملك3558271512056220

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية المباهلة للبنينعلميجميل عبد االمير مرزه حمزه3559271511021028

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية497ثانوية البساط االخضر للبنينعلميمحمد سالم محمد يونس3560271511034070

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية المؤاخاة للبنينعلميحيدر كاظم بنون غضبان3561271511037020

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية العقيلة للبناتعلميحنين هادي عظيم جوري3562271512045041

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية495اعدادية كربالء للبنينعلميمحمد التقي قاسم حسين محمد3563271511001384

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية494اعدادية العقيلة للبناتعلميزهور عبد الخضر جواد كاظم3564271512045079

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية494اعدادية الفاروق للبناتعلميسرى حسن جابر عطيه3565271512069084

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية494اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميكرار حيدر عبد الحسين حمزه3566271511002271

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية494اعدادية الفتح للبنينعلميفاضل عباس صكبان عبود3567271511011067

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية493اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميسرى متعب مجهد حسين3568271512049041

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية493اعدادية الفرات للبنينعلميمصطفى مهدي صالح زغير3569271511014157

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية493ثانوية سيف الحق للبناتعلميهديل كاظم عبيد محمد3570271512076039
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كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية492ثانوية الزهراء للبناتعلميسوسن حسن عبد الرسول محسن3571271512061028

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية492اعدادية البسملة للبناتعلميأميره كامل لفته حسين3572271512068001

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية491ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميشريفه علي قاسم كريم3573271512047071

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية491اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميمصطفى عدنان عباس امين3574271511008153

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية491اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميهند نجم خضير سعيد3575271512063127

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية490اعدادية الحسينية للبنينعلميمحمد جاسم محمد ذياب3576271511009193

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية490اعدادية المباهلة للبنينعلميحسين احمد ابراهيم خليل3577271511021033

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية490ثانوية الرقيم للبناتعلميشهالء جاسم علي فرحان3578271512054032

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية المؤاخاة للبنينعلميعقيل سلمان محسن عبود3579271511037026

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489ثانوية البيان للبنينعلميمحمود نسيم سلمان رفيش3580271511032065

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميآيات عباس منصور صبار3581271512063008

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية غزة للبناتعلميعال محمد صاحب مهدي3582271512057152

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية489ثانوية البساط االخضر للبنينعلميحسين علي عجمي حمزة3583271511034021

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميمصطفى عالء صالح خير هللا3584271511004084

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميامير شهيد ساجت والي3585271511027016

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية الفواطم للبناتعلميايات سعيد ناصر حسين3586271512058029

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية الفواطم للبناتعلميزينب طالب فارس عبد العزيز3587271512058128

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية الفواطم للبناتعلميسرى كريم حنون عمران3588271512058160

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية488اعدادية اليرموك للبناتعلميجنات ناهض عبد االمير محمد3589271512059024

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية487اعدادية المباهلة للبنينعلميأمير احمد رشيد عبد علي3590271511021006

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية487اعدادية البسملة للبناتعلميكوناي حسين امين حمو3591271512068093

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية484اعدادية الثبات للبنينعلميعلي حنوات كاظم منفي3592271511024091

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية484اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميموده احمد حاكم عناد3593271512063101

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية484اعدادية كربالء للبنينعلميجعفر محمد حيدر حسن3594271511001099

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميغفران رضا جابر حسين3595271512049055

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميعباس عبد االمير حسين عبود3596271511015073

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية كربالء للبنينعلميمحمود حميد مايع معيلو3597271511001439

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية الثقافة للبناتعلميساره صبيح طوير عبد3598271512055144

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميجاسم علي يزل عبد3599271511002068

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميجعفر حسين جبر عبادى3600271511002070

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480اعدادية الحسينية للبنينعلميعلي جواد احمد امين3601271511009144

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480اعدادية الرافدين للبنينعلميحسين محمد محسن حسين3602271511007035

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية480ثانوية الرفل للبناتعلميضحى عبد الهادي حسين علي3603271512085006

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية الرافدين للبنينعلمياحمد نوري علي عبد الهادي3604271511007011
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كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسين هاشم جابر عزوز3605271511005100

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية كربالء للبنينعلميامير سلمان هادي عبد عون3606271511001060

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميشروق علي عاشور عباس3607271512072038

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية البسملة للبناتعلميورود احمد صبار علوان3608271512068123

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية الفاروق للبناتعلميزهراء اكريم عبيد هليل3609271512069060

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية كربالء للبنينعلميحسن صالح حسن محمد3610271511001114

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميزهراء مطشر فاضل عباس3611271512072028

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية العقيلة للبناتعلميسرى كاظم غضبان وطبان3612271512045095

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية الفاروق للبناتعلميزهراء عالء كريم سلمان3613271512069065

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية الفواطم للبناتعلميهيام سعد حمزه خنياب3614271512058286

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية كربالء للبناتعلميهديل صالح بيحي عبد3615271512056324

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميحسن علي عبد العباس حلبوص3616271511008032

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية كربالء للبنينعلميامير خضير عبد العباس خلف3617271511001058

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477ثانوية الوند للبناتعلميرنا جابر كاطع كاظم3618271512044008

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينعلميكرار علي ابراهيم سرهيد3619271511151043

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية الفواطم للبناتعلمياسراء علي هادي مهدي3620271512058011

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية كربالء للبناتعلميدعاء محسن كاظم محمد3621271512056087

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية جابر االنصاري للبنينعلمياحسان محمد غازي محمد3622271511002002

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية الفتح للبنينعلميسيف الدين نجم عبد حسين3623271511011044

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية الثبات للبنينعلميمحمد علي حميد هاشم مهنه3624271511024138

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميامير عبد هللا حزام عجيل3625271511027017

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475ثانوية سيف الحق للبناتعلميدموع ناجح عبد الزهره حاتم3626271512076012

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينعلميامير علي عبد العظيم صالح3627271511033012

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية الفتح للبنينعلميسعد حامد حسن عبيس3628271511011042

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية العقيلة للبناتعلمياسراء حمودي كاظم سالم3629271512045013

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية الفاروق للبناتعلميبنين كريم حسن عيثون3630271512069019

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية عكاظ للبناتعلميسراب احمد جاسم محمد3631271512088099

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميمحمد عبد االمير عبد الرضا رزاق3632271511004073

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية النجاح للبناتعلميعبير عالء مزهر حمود3633271512060193

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميرسل علي هضم فكع3634271512052036

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية كربالء للبنينعلميامير فاضل عبد االمير نعمه3635271511001063

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية كربالء للبنينعلميعلي فاضل عبد االمير نعمه3636271511001322

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية الفواطم للبناتعلمينور احمد محمد علي محسن3637271512058249

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية473ثانوية الزهراء للبناتعلميديار سعد جهاد عبادي3638271512061013
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كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية اليرموك للبناتعلميزهراء عزيز كاظم سلطان3639271512059044

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية كربالء للبناتعلميفاطمه حازم حميد عبود3640271512056233

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية اليرموك للبناتعلميعلياء رضا مدلول طالل3641271512059073

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميمها محمد هادي فرحان3642271512072053

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية اليرموك للبناتعلميصابرين طالب زنكاح حسناوي3643271512059067

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية عكاظ للبناتعلميزهراء عماد رحيم عواد3644271512088083

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية الثقافة للبناتعلميايناس عامر محمد حسين عبد علي3645271512055036

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية المباهلة للبنينعلميناطق عراك ناصر حسين3646271511021128

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية السرور للبناتعلميندى اياد ياسين عوض3647271512066032

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية الحسينية للبنينعلميحسنين توفيق عباس عبد عون3648271511009043

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470ثانوية الرقيم للبناتعلمينور جعفر عبودي محي3649271512054045

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميعباس ليث غني خليل3650271511008073

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية الحسينية للبنينعلميمحمد جبار جواد علي3651271511009195

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميمنى كلول مسيهل راشد3652271512052082

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية المباهلة للبنينعلميسجاد عبد عون صالح مزهر3653271511021058

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية عكاظ للبناتعلميابتهال جاسم هاشم عباس3654271512088005

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469ثانوية سيف الحق للبناتعلميدنيا شاكر جعفر عبد الحسين3655271512076013

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية النجاح للبناتعلميدموع ميثم كاظم عبادي3656271512060092

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية اإلقتدار للبنينعلميحسين حسن سوادي عبد الساده3657271511019029

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميكرار عبد الساده حسين عتوي3658271511027098

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469ثانوية الرفاه للبناتعلميحوراء حسين عليوي ضايف3659271512080007

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية الثقافة للبناتعلميسجى حليم محمد جهادي3660271512055152

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية كربالء للبناتعلميسارة عباس حميد نعيم3661271512056172

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية البسملة للبناتعلمياسراء حسن شالكه كاظم3662271512068009

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468ثانوية البيان للبنينعلميمحمد عباس جمعة محمد علي3663271511032059

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية النجاح للبناتعلميأسراء باسم عبد هللا ناصر3664271512060018

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية غزة للبناتعلميشهد حسن داخل عبد3665271512057139

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية النابغة الذبياني للبنينعلميالفضل صباح محسن مهدي3666271511006007

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية العقيلة للبناتعلميهناء كريم جمعه ارشيج3667271512045166

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية الثقافة للبناتعلميساره تكليف عبودي عبد الساده3668271512055141

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية غزة للبناتعلميفاطمه يحيى محمد عبود3669271512057170

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467ثانوية سيف الحق للبناتعلمييسرى سعد عبد الزهره عبد الحسين3670271512076040

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية اليرموك للبناتعلمينور حيدر عبد الحسين خليل3671271512059095

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية466ثانوية البساط االخضر للبنينعلميعباس محمد عبيس حسين3672271511034037
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كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية البسملة للبناتعلميوسناء يوسف حسون حزام3673271512068124

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية العقيلة للبناتعلميفاطمة حسين خليل أبراهيم3674271512045119

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميامتنان حسين صالح محمد علي3675271512087013

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية ام عمارة للبناتعلميرباب كاظم عبد عون حسين3676271512071014

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465ثانوية المدائن للبناتعلميهديل حسن يحيى عباس3677271512043047

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلمياالء محمد رشيد صالح3678271512072006

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية البالغ للبنينعلميعلي حميد ناجي دخل3679271511036051

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميحيدر جبار طاهر طراد3680271511004021

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميايات ماجد حسن حسين3681271512087016

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية اإلقتدار للبنينعلميضرغام علي فيصل زغير3682271511019052

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميكاظم حيدر جمعه خليل3683271511002269

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الفاروق للبناتعلميزهراء محمود كريم سلطان3684271512069070

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية العقيلة للبناتعلمينبأ صالح عبعوب سبع3685271512045145

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميمحسن هادي عبد مناف مجيد3686271511008117

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462ثانوية الزهراء للبناتعلميزهراء فاضل عالء حسن3687271512061019

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية العقيلة للبناتعلميفاطمه صالح عباس يوسف3688271512045124

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية البسملة للبناتعلميآيات حسين عذاب فزع3689271512068003

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية اليرموك للبناتعلميايات محسن عباس حسين3690271512059014

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461ثانوية الرفاه للبناتعلميسناء ثجيل حواس عيدان3691271512080014

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميزهراء ماجد فريق مظفر3692271512047055

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية العقيلة للبناتعلميام البنين كاظم حسين جاسم3693271512045017

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الثقافة للبناتعلميزهراء احمد خضير عبد الحسن3694271512055103

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الفاروق للبناتعلميمالك جواد كاظم جابر3695271512069119

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية كربالء للبنينعلميعلي حيدر عباس عبد الرضا3696271511001297

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الرجيبة للبنينعلميجالل عبود عمران حسين3697271511020019

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلمياسعد حسن قاسم حبيب3698271511004005

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية كربالء للبناتعلميشهد كتاب هاشم عبيد3699271512056198

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية458ثانوية الزهراء للبناتعلميغفران خضير لفته يونس3700271512061031

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية575اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميايات وليد خالد محمد3701271512087017

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الثقافة للبناتعلميهبه جبار عبود حميدي3702271512055254

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية المباهلة للبنينعلميسيف قيس شاكر عبد الكاظم3703271511021064

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية اإلقتدار للبنينعلميمحمد علي غالب يونس مجيد3704271511019107

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الغد األفضل للبنينعلميخضر عباس عليوي جمعه3705271511030026

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الحسينية للبنينعلميهشام نجم كاظم حسين3706271511009241

140 من 109صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2016/2015القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية398اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميافراح مهدي كريش كاطع3707271512052007

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية395اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمرتضى ميثم يعقوب هاني3708271511002344

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية393اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعلي كريم نعمه سلمان3709271511002244

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية اإلقتدار للبنينعلميمحمد جمال جابر هادي3710271511019094

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية المدى للبنينعلميصالح حسن كاظم عباس3711271511026014

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية507اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلميمحمد فليح عبودي كاظم3712271511150084

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية كربالء للبنينعلميعلي عبد الصاحب محمد علي عبد الحسين3713271511001318

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية الهندية للبنينعلميمحمد جعفر عقيل خضر عباس3714271511010178

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب حسن علي محمد3715271522048012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية493ثانوية الرفل للبناتعلميسجى عالوي محمد جربوع3716271512085005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية الفواطم للبناتعلمياسيل حافظ خليل جواد3717271512058014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية471ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميزهراء حسين علي سعدون3718271512070018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميمريم صباح مرشد عبيد3719271512087087

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية451ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميبراء حسام محمد رضا مالك3720271512047014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية البيان للبنينعلميامجد عبد الرضا زاجي عباس3721271511032010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الرجيبة للبنينعلميحسن غائب موسى ياسين3722271511020021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية سيف الحق للبناتعلميبشائر ملك صكبان غالي3723271512076007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية الرقيم للبناتعلميمريم جبار عبد حسين3724271512054041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الفواطم للبناتعلميزينب فهير علوان حسين3725271512058134

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميايمان علي عوده رضا3726271512052014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية السدرة للبناتعلميزهراء ميثم رسول هاشم3727271512046048

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميكرار عبد هللا حزام عجيل3728271511027099

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميمالك ثويني رديني شنيار3729271512063099

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الثقافة للبناتعلميريهام علي طاهر مزهر3730271512055102

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية ام عمارة للبناتعلميحوراء كريم خضير عبيس3731271512071011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلميحسين دايخ جبر حسون3732271511150026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الفواطم للبناتعلميزينب علي جعفر علي3733271512058131

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية بغداد للبناتعلمينورس علي حسين شلول3734271512079081

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميأمير احمد نده مجهد3735271511008001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية كربالء للبنينعلميعلي اكرم حمزه تمياط3736271511001285

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية كربالء للبناتعلميجنان علي عطيه نور3737271512056066

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميعلي حسين عبود ناصر3738271511008088

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية اإلقتدار للبنينعلمياحمد محمد مصطفى حسن3739271511019007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية السلوى للبناتعلميحنان رسول حسن ابراهيم3740271512084014
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية كربالء للبناتعلميفاطمه فارس اموري عريبي3741271512056242

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية بضعة الرسول للبناتعلمياسراء صبار محمد راضي3742271512087010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميهدير سعد خضير طعيمه3743271511008170

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية الرياحي للبنينعلميحسين حنظل شري سالم3744271511013044

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية ام عمارة للبناتعلميزهراء حيبب حسين سلمان3745271512071020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية442ثانوية الرضوان للبناتادبيريام رافع يحيى سلمان3746271522078018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية442ثانوية الخيرات للبنينادبيحسن حيدر ابراهيم مجيد3747271521023007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبياثير جليل عبد الحسين ابراهيم3748271521006002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية المجد للبنينادبيحسين ندى مخيف سلمان3749271521012013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيحسين علي حمزه علوش3750271521153039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية الرضوان للبناتادبياالء يعرب بدر عبود3751271522078005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية الياقوت للبنينادبيامير طارق علي كاظم3752271521038020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الرجيبة للبنينادبيامير محمد رضا ابراهيم3753271521020010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الرجيبة للبنينادبيعلي عبد فليح جاسم3754271521020040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين محمود شاكر محيسن3755271521031038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الرجيبة للبنينادبيعباس حسن عبد االمير زويد3756271521020033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمنتظر جواد كاظم عبد3757271521031125

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية المباهلة للبنينادبيليث رحيم جاسم محمد3758271521021054

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الرجيبة للبنينادبيامير علي عبيد هادي3759271521020009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية المدى للبنينادبيسجاد هاني باجي حسن3760271521026018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمرتضى صباح وحيد حسن3761271521153101

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية الخيرات للبنينادبيياسر رائد منعم عبد الكاظم3762271521023034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية ام عمارة للبناتادبيحنين تكليف حسين راضي3763271522071020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية المجد للبنينادبيمحمد عبد صيهود عبود3764271521012028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيزيد علي نعمه عطيه3765271521031052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية المباهلة للبنينادبيليث باسم عبد الهادي عبدون3766271521021053

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتعلميزهراء قحطان عبد عون كاظم3767271512049028

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الفاروق للبناتعلميمنال علي حسين رومي3768271512069120

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميفاطمه ناصر عبد هللا محمد3769271512087080

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الفواطم للبناتعلميندى فاضل عيسى صالح3770271512058245

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية البسملة للبناتعلمياساور صباح حنون خلف3771271512068007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية المؤاخاة للبنينعلميأمير هادي كزار نايف3772271511037005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية بغداد للبناتعلميصابرين حاتم مردان عبود3773271512079059

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية الوند للبناتعلميسعاد جاسم خليف عبد3774271512044015
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميخضر لؤي حمودي هادي3775271511002140

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الثقافة للبناتعلميزهراء جعفر مهدي محمود3776271512055107

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الفتح للبنينعلميحسين عالء حميد حسين3777271511011026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية كربالء للبنينعلميمصطفى مجيد حسن مجيد3778271511001475

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية الوند للبناتادبيصابرين حسن خضير عبيد3779271522044020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية القوارير للبناتادبيايمان حسن كاظم حسين3780271522081002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية المدى للبنينادبيسجاد محمد حمود عذاب3781271521026017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الرياحي للبنينادبيفارس صالح فارس محسن3782271521013092

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية الزهراء للبناتادبيروان محمد علي كاظم3783271522061017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعلي نوري حسوني عبد هللا3784271521150089

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية المدى للبنينادبيشهاب احمد علي محمد3785271521026021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الرياحي للبنينادبيعلي حازم نعيم هادي3786271521013075

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الرياحي للبنينادبيكرار حميد هليل فياض3787271521013099

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية المجد للبنينادبيامير رحيم عبد الحسين صاحب3788271521012003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيوئام جواد شباط كاظم3789271522053052

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الروضتين للبناتادبيابتهال حسن حرز علي3790271522064001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي عبد الحسين علي ولي3791271521030040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية بطل خيبر للبنينادبيعلي حسين نجم عبد3792271521018013

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية البالغ للبنينادبياحمد محمد عويد محمد3793271521036006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية596اعدادية الرياحي للبنينعلميمرتضى محمد عزيز حسين3794271511013191

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية470ثانوية الرفاه للبناتعلميفاتن سامي كتاب عبادي3795271512080018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميرحاب غانم خضير عبد الكاظم3796271512087035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية ماريا القبطية للبناتعلمياالء عزيز محي خيون3797271512052009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الياقوت للبنينادبيعباس علي عبد الخضر مجهد3798271521038061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيزيد شكر وحيد مهدي3799271521031050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيزينب مهدي عباس سماوي3800271522070013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الفواطم للبناتادبياسماء نزار عبد الواحد شاني3801271522058008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية عكاظ للبناتادبيهبه اياد محمد عبد العزيز3802271522088124

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء احمد حاتم عبد الحسين3803271522078019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيصفاء عباس عطيه بدير3804271521154038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية االمامة للبناتادبيآمنه حسين كاظم عبد3805271522062001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية رابعة العدوية للبناتادبيهاله جاسم جمعه جاسم3806271522063040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزهراء راضي عبد المهدي كاظم3807271522052023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية حمورابي للبنينادبيحيدر حسين عبد علي حمزه3808271521025007
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الياقوت للبنينادبيحيدر خليل عباس عبد3809271521038034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيوالء سالم جبار عبود3810271521006082

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية بضعة الرسول للبناتادبياحالم حسين حربي حسين3811271522087007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيبنين كاظم صاحب صالح3812271522087013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية الفراهيدي للبنينادبيحيدر احمد سالم حسون3813271521028023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية الرضوان للبناتادبيفاطمه غازي مانع موسى3814271522078035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية عكاظ للبناتادبيثريا علي عبد مرزه3815271522088029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيايناس ثابت جاسم ظاهر3816271522053010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية غزة للبناتادبيضويه علي نوري جاسم3817271522057067

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية الرقيم للبناتادبيسلوى موسى عبد علي حسن3818271522054037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيهاني عباس توفيق زغير3819271521153110

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية الوند للبناتادبيناريمان قاسم حميد جاسم3820271522044027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء احمد لعيبي جابر3821271522045019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسنين عبد الحليم ياسر حسن3822271521016020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبياسعد عبد الرزاق مطرود غضب3823271521006009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية الحضر للبناتادبيالهام داخل عبد الحسن راوي3824271522051005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية الخيرات للبنينادبيحسين جالوي حسين شبيب3825271521023009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية الفراهيدي للبنينادبيمحمد صباح مهدي حسين3826271521028087

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية الفراهيدي للبنينادبيعلي هشام مطشر هاشم3827271521028067

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيأثير عباس عبيد خضير3828271521031001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية عكاظ للبناتادبيآيات عدنان طالب جغيل3829271522088005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيوسام رسول حنون كاظم3830271521153112

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الفواطم للبناتادبيآيات صفاء كامل نجم3831271522058002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية غزة للبناتادبيوالء راضي جمعه حمادي3832271522057096

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الفواطم للبناتادبيصابرين عقيل حركان راشد3833271522058063

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبياالء حسون كاظم علي3834271522072004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية المكاسب للبنينادبيشبر محمد كريم عبيد3835271521003042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الثبات للبنينادبيمحمد قاسم هادي عبود3836271521024108

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية المهيمن للبنينادبينور حسين سويدان فرحان3837271521035025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية عكاظ للبناتادبيرقية قحطان حسين عجيل3838271522088048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية حسين محفوظ للبنينادبيعالء حسين علي داخل3839271521027013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الثبات للبنينادبيحسين ديلى حبيب عبود3840271521024033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الثبات للبنينادبيعبد علي خشان هاشم عبيد3841271521024064

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الثبات للبنينادبيعلي حسن عبد عوده3842271521024074
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية المدى للبنينادبيسامي فهد عواد حسن3843271521026015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الياقوت للبنينادبيياسر جريان محمد عبد العزيز3844271521038135

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية غزة للبناتادبيسكينه حسين محمد صبار3845271522057057

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيوهب حسن سلمان محي3846271521004095

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيزيد احمد كاظم سعود3847271521004034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الرياحي للبنينادبياحمد كامل عبود خميس3848271521013006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية الرضوان للبناتادبيسجى عبد الهادي حسين علي3849271522078029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيمريم كاظم نجم عبد عون3850271522065063

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيضمائر محمد حمزه عبد علي3851271522160036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية اإلقتدار للبنينادبيمحمود حسين عليوي سلبوح3852271521019041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الرياحي للبنينادبيقاسم احمد ناصر حسين3853271521013095

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيعلي عبد راهي علي3854271521022043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية الرياحي للبنينادبيكرار محمد هاشم خليل3855271521013108

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيحسين علي مهدي محمد3856271521022021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيحسن محمد عبد علي مطلك3857271521153033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية االمامة للبناتادبيفاطمه ابراهيم مخيف كاظم3858271522062055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبياحمد غني حسون عباس3859271521150129

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية المؤاخاة للبنينادبيعمار مدلول حسين راضي3860271521037032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيآمنه عمار محمد صالح ولي3861271522087002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمحمود هديب فليح حسن3862271521022059

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية العقيلة للبناتادبيحنان قاسم محسن كرم3863271522045010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبياحمد عبد علي ادريس حسن3864271521004009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحيدر حسين محمد سوادي3865271521031042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيجعفر عيدان حسن جعفر3866271521006011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الخالدات للبناتادبيرغد حسن عطيه تايه3867271522067018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الروضتين للبناتادبيزينب احمد عالوي لطيف3868271522064028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية406ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيحسام عباس محمد كاظم3869271521022013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيأمير حسن عبد الحسين سماوي3870271521031008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405ثانوية الزهراء للبناتادبيمروى كريم جودي ياسر3871271522061026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الفاروق للبناتادبيهبه عبد االمير يعقوب معله3872271522069082

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الرياحي للبنينادبيعباس كاظم بدر علوان3873271521013067

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية االمامة للبناتادبيهبه جعفر شريف عباس3874271522062063

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405ثانوية الحضر للبناتادبيظالل حازم فرحان متعب3875271522051033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي ثائر حمزه كاظم3876271521030036
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الرجيبة للبنينادبينايف علي نايف جاسم3877271521020067

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحسين محمد عبد حمزه3878271521004023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد خلف عبود علي3879271521007049

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيآمال كريم بشوش علي3880271522070001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الفواطم للبناتادبياسراء حمزه عبيد عبد علي3881271522058006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيشهد رحيم خليل ابراهيم3882271522053032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيعبد الستار علي عبد الجبار عبد الحسين3883271521154045

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الرجيبة للبنينادبيعلي صادق لفته ياسين3884271521020037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية بغداد للبناتادبيتبارك حيدر خليل سوادي3885271522079013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية البسملة للبناتادبيبيداء قاسم احمد عبد الحمزه3886271522068013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية بضعة الرسول للبناتادبينور عبد علي عباس سلمان3887271522087057

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية سيف الحق للبناتادبيديانا حسين علي حمد3888271522076013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيحميد سهيل حميد علي3889271521022023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية رابعة العدوية للبناتادبيجيهان هاشم اسماعيل سلمان3890271522063007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية رابعة العدوية للبناتادبيزينب عبد الرضا كريم طرخان3891271522063018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية الروضتين للبناتادبيدعاء سالم عبد االمير خلف3892271522064015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية الثبات للبنينادبيكرار فاضل نعمه مالح3893271521024097

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمقداد طالب ناصر حسين3894271521004087

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيحنين ضمير جابر عبد العباس3895271522087016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية515اعدادية عكاظ للبناتعلمينمارق محي جميل عزيز3896271512088141

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية502اعدادية العقيلة للبناتعلميسحر هاشم خضير عباس3897271512045092

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية الفاروق للبناتعلميفاطمه خشان هاشم عبيد3898271512069106

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية غزة للبناتعلميسرى حاتم طالب علوان3899271512057128

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية495اعدادية الثقافة للبناتعلميهدى صاحب محسن سعيد3900271512055261

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية493ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينعلميجابر محمد جابر حسن3901271511033018

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية490اعدادية عكاظ للبناتعلميرسل أحمد عبد محمد3902271512088059

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية489اعدادية غزة للبناتعلميهبه قاسم فاضل عباس3903271512057201

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية487اعدادية الفواطم للبناتعلميجنان عالوي كاظم عبيس3904271512058052

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية487اعدادية كربالء للبنينعلميجالل حسين كاظم حسن3905271511001101

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية487اعدادية اليرموك للبناتعلميحوراء عبد الحر عبيد سرهيد3906271512059030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية486ثانوية براعم كربالء االهلية للبناتعلميزينب عبد الحسين عبد سماوي3907271512082003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية486اعدادية كربالء للبناتعلميغدير علي حسين هريود3908271512056223

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية485اعدادية الفاروق للبناتعلميحوراء فاضل هادي طاهر3909271512069036

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية484ثانوية السلوى للبناتعلميغفران هادي ساير عباس3910271512084032
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية483اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمهند حسين جبر عبادي3911271511002388

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميزينب نايف عطيه كاظم3912271512052057

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية الرافدين للبنينعلميمحسن رسول حسن عباس3913271511007110

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية478اعدادية الفواطم للبناتعلميصابرين عبود جاسم حمادي3914271512058176

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية الثقافة للبناتعلميمنال جاسم محمد علي عويز3915271512055227

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميسيناء غالب مطشر شهيب3916271512052064

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية كربالء للبناتعلميحوراء حيدر عبد الحسين كاطع3917271512056076

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية اليرموك للبناتعلمياستبرق عامر نجم عبد هللا3918271512059008

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية النجاح للبناتعلمينور رحمن راضي صكبان3919271512060285

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية476اعدادية الرجيبة للبنينعلميعلي طالب جبار شلواح3920271511020068

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية الفواطم للبناتعلميحوراء لطيف عبد جبر3921271512058066

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية رابعة العدوية للبناتعلمينور هالل حمود فرهود3922271512063117

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميزهراء نعمه جودة نعمه3923271512048025

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية غزة للبناتعلميهديل جواد حسين كاظم3924271512057207

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية الفاروق للبناتعلميعذراء فاضل نعمه مالح3925271512069095

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية الفواطم للبناتعلميانغام سعد هادي علي3926271512058025

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء حسين حميد هادي3927271512056125

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية البسملة للبناتعلميأنس مهدي صاحب محمد3928271512068002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية كربالء للبناتعلميرغده رياض محمد صالح عبد الحسين3929271512056102

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية الفواطم للبناتعلميافراح حيدر جاسم زيدان3930271512058016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية السرور للبناتعلميايات وعد حسين علي3931271512066005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية بغداد للبناتعلميزينه حامد عباس حسين3932271512079046

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية الهندية للبنينعلميمصطفى حسن جابر حسين3933271511010209

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية بغداد للبناتعلميبنين مراد طوير خشان3934271512079021

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية الفاروق للبناتعلميرغد عبد الحمزه عليوي جمان3935271512069050

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية470اعدادية الثقافة للبناتعلميهدى عبد هللا جندي حنيت3936271512055262

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية االمامة للبناتعلميحوراء فاضل عطيه عباس3937271512062041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية البسملة للبناتعلميعليه فضل سكر غازي3938271512068077

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية النجاح للبناتعلميحوراء جالل كاظم فرحان3939271512060073

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية الثقافة للبناتعلميرسل رسول حبيب رسن3940271512055082

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية االمامة للبناتعلميساجده جواد مهدي عبود3941271512062073

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية بغداد للبناتعلميشيرين حازم كامل حسين3942271512079058

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميسهى عبد االمير كريم نعمه3943271512048029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية الثقافة للبناتعلميدعاء فاضل هجام برهان3944271512055076
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية الروضتين للبناتعلميدعاء جبار رضا محمد3945271512064056

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية الثقافة للبناتعلميرقيه عامر موسى صالح3946271512055091

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية468اعدادية النهوض المسائية للبناتعلميورود محمد حسن صالح3947271512160079

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميحنين مهدي عبد هللا موسى3948271512048014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميزهراء جواد كاظم دالي3949271512052041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية البسملة للبناتعلميزهراء كاظم جواد عبد االمير3950271512068051

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية الفاروق للبناتعلميرقيه علوان عبد جبير3951271512069051

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية الروضتين للبناتعلميبنين سعدي حوير صالح3952271512064042

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية الروضتين للبناتعلميزينب سالم خليف زيدان3953271512064102

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية الثبات للبنينعلميعباس فاضل اموري هادي3954271511024078

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية467اعدادية كربالء للبنينعلميعبد هللا عبد الزهره جاسم شنين3955271511001268

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية الثقافة للبناتعلميعال باسم عبد الحسين عبود3956271512055185

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية466اعدادية المكاسب للبنينعلميكرار حيدر هادي سلمان3957271511003040

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية كربالء للبنينعلميجعفر علي رحيم حسين3958271511001097

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية بغداد للبناتعلميزهراء جعفر حسن علي3959271512079032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية كربالء للبناتعلميهبة حسين فيصل عبد3960271512056318

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية جابر االنصاري للبنينعلمياحمد جميل كاظم عبد3961271511002010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية464ثانوية الذرى للمتميزينعلميامير كريم عطيوي يدام3962271511029005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية البالغ للبنينعلميعالء احمد سمير خرباط3963271511036045

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية463اعدادية الروضتين للبناتعلميبنين محمد مبدر عبيد3964271512064044

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية العقيلة للبناتعلميزهراء ثامر ذياب منصور3965271512045066

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية النجاح للبناتعلميقنوت فارس صالح حميد3966271512060232

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية النجاح للبناتعلميزهراء احمد طراد حسين3967271512060110

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية النجاح للبناتعلميازهار علي عبد العباس حسن3968271512060015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الفاروق للبناتعلميرقيه كريم خضير عباس3969271512069052

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية459اعدادية الروضتين للبناتعلميتبارك كاظم عبد الواحد كاظم3970271512064046

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية االمامة للبناتعلميزهراء علي عبد عون جاسم3971271512062064

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية الروضتين للبناتعلميهاجر عالء ناجي مجيد3972271512064182

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية المباهلة للبنينعلميانور سجاد عبد الرحمن غانم3973271511021024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية بغداد للبناتعلميمريم حيدر حميد حبيب3974271512079072

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميحوراء نعمه علي محسن3975271512048019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية458اعدادية الروضتين للبناتعلميفاطمه رياض شمخي علي3976271512064144

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية اليرموك للبناتعلميزهراء محمد جاسم محمد3977271512059045

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية الفاروق للبناتعلميحميده عباس خومان جبار3978271512069025

140 من 117صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2016/2015القبول المركزي للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية457ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميهدى ماجد حميد هاشم3979271512072056

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الثقافة للبناتعلميمريم محمد حمزه جاسم3980271512055224

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية اليرموك للبناتعلميُسرى رائد جبار عبد الزهرة3981271512059065

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية الثقافة للبناتعلميرؤى قاسم محمد مسرهد3982271512055079

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية النهوض المسائية للبناتعلميرحاب حسن سلمان فرهود3983271512160022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية العقيلة للبناتعلميكوثر محمد جواد كاظم عجيل3984271512045134

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية كربالء للبناتعلميزينب عباس حسين شياع3985271512056155

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية الفواطم للبناتعلميسجى فاضل مدلول جعاز3986271512058154

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية السرور للبناتعلميختام رزاق جبار طالل3987271512066008

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية الثقافة للبناتعلميعال ادم عطيه عوده3988271512055184

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية النجاح للبناتعلميياسمين رشيد عبد الكاظم محمد3989271512060324

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية الفتح للبنينعلميامير شاكر محمود كاظم3990271511011010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية االمامة للبناتعلميبتول عبد الكاظم فتان عطيه3991271512062024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الغد األفضل للبنينعلميعلي عبد هللا عيسى عبد علي3992271511030054

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينعلميعادل حاتم حسن خضير3993271511153015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452ثانوية البيان للبنينعلميهالل علي عبيد هاشم3994271511032076

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية اسامة بن زيد للبنينعلميعلي حيدر علي كاظم3995271511016048

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميمنتظر عباس فتح هللا علي3996271511015147

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية451ثانوية الزهراء للبناتعلميبنين حسين عليوي عباس3997271512061007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسنين تحسين عبد هللا نجم3998271511005069

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعلي عبد الزهره حسن عاشور3999271511005208

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية الفاروق للبناتعلميحوراء حسن عباس خضير4000271512069033

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية النجاح للبناتعلميفاطمه احمد هاشم محيسن4001271512060207

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الفواطم للبناتعلميأسالم محمد ناصر حسون4002271512058001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميفاطمه محمد علي حسن محمد4003271512063091

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميمرتجى مهدي عبيد جهادي4004271511027122

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الروضتين للبناتعلميزهراء ناجح مهدي محمد4005271512064091

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية اإلقتدار للبنينعلميعلي عصام عبد الحسن مزهر4006271511019073

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الثقافة للبناتعلميمنى عبد الحسن عبد الرسول حسن4007271512055228

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمحمد عبد عون علي حسين4008271511002318

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميعمار نزار عطية علي4009271511027093

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعالء جمال عبد الزهره عوده4010271511005178

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميمحمد عالء حسن حمود4011271511008136

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية البساط االخضر للبنينعلميحسين علي مراد حسناوي4012271511034022
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية الحسينية للبنينعلميسجاد عامر مهدي مرزه4013271511009088

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية البساط االخضر للبنينعلميحسن ماجد عبد شعالن4014271511034019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلمياحمد عبد الكريم ابراهيم احمد4015271511005014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية رابعة العدوية للبناتعلمياسراء فالح حسن علي4016271512063012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية كربالء للبنينعلميقتيبه ناظم عناد جياد4017271511001357

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميحنان مكي عبد االمير عباس4018271512087026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية اليرموك للبناتعلميفاطمة محمد ابراهيم سعد4019271512059076

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية البيان للبنينعلمياحمد عزيز كتاب عبادي4020271511032004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميبراء رائد حميد حسن4021271512063018

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية كربالء للبناتعلميزهراء جاسم محمد كاظم4022271512056119

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميمعتز رشيد عباس علي4023271511015143

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية النجاح للبناتعلميزينب باسم محمد عبود4024271512060141

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الثقافة للبناتعلميريام عبد الحسين كاظم طوفان4025271512055100

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية الزهراء للبناتعلميتبارك ماجد جميل حسن4026271512061008

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية السرور للبناتعلمياديان عماد حميد ترف4027271512066002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميمينا علي عبد اللطيف راضي4028271512063103

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية براعم كربالء االهلية للبناتعلميام البنين نبيل سلمان علي4029271512082001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية ام عمارة للبناتعلميزينب صبري نعمه فرهود4030271512071028

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية غزة للبناتعلمينور جاسم محمد جديع4031271512057190

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية المدائن للبناتعلميميسون عبد الرزاق حسن علي4032271512043043

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينعلميعبد هللا صالح حسن عاشور4033271511151031

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعلي سلمان صالح ياسر4034271511002220

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية غزة للبناتعلمينجالء حسن جمعه محمد علي4035271512057185

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية بضعة الرسول للبناتعلمياشواق طالب صبار حسن4036271512087012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الروضتين للبناتعلمينور وليد جواد عزيز4037271512064179

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية اليرموك للبناتعلميغفران رضا كريشي محمد4038271512059075

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الثبات للبنينعلميفؤاد خضير جياد حمزه4039271511024113

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية النجاح للبناتعلميايات صباح حمزه عباس4040271512060038

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية االمامة للبناتعلمياالء حسين مهدي عبد الرحيم4041271512062011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الثبات للبنينعلميمحمد نور احمد حسين ادهم4042271511024139

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلميامينة علي سعيد علي4043271512048007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية غزة للبناتعلميغدير مرتضى صالح مهدي4044271512057157

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية اإلقتدار للبنينعلميعدنان حسن عمران محمد4045271511019060

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميمحمد حسين غانم سلطان4046271511008126
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية البيان للبنينعلميمحمد عبد زيد عبيد بريهي4047271511032060

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية غزة للبناتعلميرهام عادل بدر علوان4048271512057075

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميفرح خضر كاظم حمادي4049271512047101

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية بغداد للبناتعلميزينب حسن جواد حسن4050271512079040

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلمياسيل عبد هادي فرحان4051271512072004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية كربالء للبنينعلميذو الفقار علي جاسم محمد4052271511001193

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية كربالء للبناتعلميساره حمزه فاضل عباس4053271512056174

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية االمامة للبناتعلميدعاء عبد الحسين شعالن عبد الساده4054271512062045

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية الرقيم للبناتعلميرنده قاسم كريم محمد4055271512054028

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميبنين كاظم حمزه حمود4056271512052022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميساره علي كريم عاشور4057271512072032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية االفاق المسائية للبنينعلميحسن جواد جدوع جواد4058271511154029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميمحمد خضير عباس حمزه4059271511027113

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميزهراء حسن هادي عباس4060271512063044

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلميعلي محمد زبالن رحم4061271511150060

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الفاروق للبناتعلميغفران علي محمد حسن4062271512069104

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الفاروق للبناتعلميفاطمه مسافر عبد زيد صالح4063271512069112

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميفاطمه زهير حمود محسن4064271512072043

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمحمد وليد رشيد مجيد4065271511002333

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميامال مقداد هادي مهدي4066271512063016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمرتضى عدنان جاسور موسى4067271511002340

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية كربالء للبنينعلميسيف اسعد عبد االئمه غازي4068271511001237

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الثقافة للبناتعلمياسيل صالح حسن كاطع4069271512055018

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية العقيلة للبناتعلميايمان راضي حسن علي4070271512045026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية الوند للبناتعلميصبا طالب صباح مصحف4071271512044018

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية النهوض المسائية للبناتعلميعذراء صباح علي هدروش4072271512160056

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميسجاد ابراهيم رضا محسن4073271511002154

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الروضتين للبناتعلميزينب ابراهيم علي ابراهيم4074271512064095

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الفاروق للبناتعلمياسراء علي قاسم موسى4075271512069007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية البسملة للبناتعلمينسرين علي قاسم عبد4076271512068101

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الحسينية للبنينعلميعباس حسين ابراهيم رشيد4077271511009119

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية الياقوت للبنينادبيغزوان ستار امنيف سريح4078271521038088

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين جواد عبد الرضا عبد الهادي4079271521003022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية الوثبة للبنينادبيكرار عباس عليوي عسل4080271521017050
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية الزهراء للبناتادبيصفاء عبيد جعيد رباط4081271522061021

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيصفاء كامل نعمه خشان4082271521004041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية غزة للبناتادبينور حسين جفيجير خضير4083271522057088

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيهبه فاضل عباس علي4084271522049045

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية الرقيم للبناتادبياسراء رحيم عيسى محمد4085271522054003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيندى فاضل عباس علي4086271522049041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية442ثانوية سيف الحق للبناتادبينوال احمد سبيعي سلمان4087271522076044

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيبشير فاضل كحيوش كزار4088271521153023

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزينب رسول عيسى جبار4089271522052028

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية الخالدات للبناتادبيساره كريم مراد عباده4090271522067030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية441اعدادية المهيمن للبنينادبيعلي حسين عبد علي هاشم4091271521035009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية شجرة طوبى للبناتادبيرشا منعم مهدي منصور4092271522050009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيأمير حيدر رزاق شنيو4093271521004002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيحسام سعيد ابراهيم ابو شنه4094271521151015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية سيف الحق للبناتادبيمها فرهود حركان رجا4095271522076038

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيافراح حمزه عواد خسران4096271522052004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الثقافة للبناتادبيايات هيثم جواد كاظم4097271522055009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيذو الفقار علي حسين علي4098271521015015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الروضتين للبناتادبيصابرين هاشم متعب علوان4099271522064036

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية ام عمارة للبناتادبيعبير عقيل كامل عبود4100271522071050

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الفاروق للبناتادبيغفران جاسم موسى طاهر4101271522069061

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيفاطمه عدنان محمد علي4102271522072013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الفواطم للبناتادبيام البنين عبد العظيم سلمان صبيح4103271522058010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الرجيبة للبنينادبيمحمود هاشم هويدي شباط4104271521020059

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعمار عارف خليل حسين4105271521016059

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية سيف الحق للبناتادبيايمان صالح مهدي صفوك4106271522076009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيزهراء أحمد حمود علي4107271522072009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الفتح للبنينادبيمحمد احمد محمد صالح كاظم4108271521011033

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الرافدين للبنينادبيصادق جاسم حتحوت غالي4109271521007030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعباس فاضل جليل خضير4110271521030031

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية الفواطم للبناتادبيحوراء محمد حبانه جوده4111271522058024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية سيف الحق للبناتادبيرحاب حسن علي رجا4112271522076015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمرتضى ثامر عطا هللا سبتي4113271521030063

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية الوثبة للبنينادبيحسين داخل عاصي عبد الساده4114271521017014
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية المكاسب للبنينادبيكرار يوسف مخيف عطيوي4115271521003080

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيابرار فاضل عباس عبد الرضا4116271522065005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الفتح للبنينادبيوليد هادي مهدي حمادي4117271521011053

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الفواطم للبناتادبينور االيمان حسين عجه حسين4118271522058098

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الياقوت للبنينادبيجاسم كامل نوري كاظم4119271521038027

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الياقوت للبنينادبيأحمد فاضل ناصر كاظم4120271521038001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيمصطفى عباس ميران عباس4121271521015053

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمحمد محسن ابو دله محمد4122271521037039

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية الوثبة للبنينادبيصالح مصلح دويج عبيد4123271521017029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيمريم مرتضى حسين جمعه4124271522087050

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية المهيمن للبنينادبيهادي رشيد جواد حمزه4125271521035026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحيدر عماد حمود رشيد4126271521004030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الروضتين للبناتادبيزهراء نجدي محمد خلف4127271522064027

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيغفران ابراهيم تركي هالل4128271522087044

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية ام عمارة للبناتادبيأقبال محمود حسن علي4129271522071003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الروضتين للبناتادبيعبير علي ظاهر جواد4130271522064039

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية غزة للبناتادبيرسل فارس عباس ردام4131271522057025

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الياقوت للبنينادبيمصطفى نصيف مجيد كاظم4132271521038122

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية غزة للبناتادبيهدير عبد االمير جمعه حسن4133271522057094

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الثقافة للبناتادبياستبرق فؤاد عبد الرحيم جابر4134271522055001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية الثقافة للبناتادبيرسل عبد الحسين عبد الحمزه رسول4135271522055030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيحنين رحيم عباس عبيد4136271522049011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيعمار عادل علي كاظم4137271521151054

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية البيان للبنينادبيميثم فهد جاسم عبد4138271521032036

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية ام عمارة للبناتادبيرنا محمد صاحب رسول4139271522071027

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيآمال علي عبيد فرحان4140271522053001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية عكاظ للبناتادبيشجن عباس دخيل سلمان4141271522088077

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية اليرموك للبناتادبيرباب محمد باقر شيحان خيون4142271522059016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية المدى للبنينادبيمحمد راجح حسن محمد4143271521026046

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية ماريا القبطية للبناتادبينور الهدى محمد لفته خطار4144271522052043

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية المكاسب للبنينادبيحامد فاضل مراد عبيد4145271521003018

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية العقيلة للبناتادبينور عدنان عبود عباس4146271522045046

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبينذير محسن جاسم سفاح4147271521004091

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية المهيمن للبنينادبيمعتز فارس ساجت سلمان4148271521035023
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية شجرة طوبى للبناتادبيزينب رياض محسن حمود4149271522050013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الخالدات للبناتادبيبنين باسم ظاهر جواد4150271522067009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيدعاء صبحي كريم حجيل4151271522053017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي عبد االمير نصيف جاسم4152271521016054

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الفواطم للبناتادبيزهراء محمد يعقوب ابراهيم4153271522058043

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيأيمان جبار صالل جوان4154271522053005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الرجيبة للبنينادبيمنتظر صاحب جليل حسن4155271521020064

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية غزة للبناتادبيمريم علي أحمد دغبوش4156271522057081

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية الفراهيدي للبنينادبيعلي عبود عباس عبود4157271521028063

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية القوارير للبناتادبيافراح طالب عبد الرضا عطيه4158271522081001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيمحمد عباس كاظم حسن4159271521151069

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية البسملة للبناتادبيهبة عطية خضير حسين4160271522068054

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيامجد حيدر سلمان داود4161271521152019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية الرقيم للبناتادبيختام نعمه راضي خشان4162271522054015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية الخيرات للبنينادبيحامد حسون زيدان حسون4163271521023006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعلي عبد الكريم ياسر حسن4164271521150083

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الفاروق للبناتادبيفاطمه علي محسن مجذاب4165271522069069

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية عكاظ للبناتادبينمارق عدنان عبيد حسين4166271522088119

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الثبات للبنينادبيعباس سلمان عبيس عراك4167271521024058

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الثبات للبنينادبيجاسم محمد هارون عبيس4168271521024022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الثبات للبنينادبيقاسم عباس محمد عباس4169271521024091

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية المباهلة للبنينادبيضياء عالء منصور نور4170271521021036

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432ثانوية الرفاه للبناتادبيدعاء جبار ابراهيم بريج4171271522080009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية بغداد للبناتادبيزينب علي ابراهيم سلطان4172271522079027

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيحيدر عباس علوان محمد4173271521022024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية المكاسب للبنينادبيهاني عبد الحميد داخل عفتان4174271521003111

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزهراء كاظم زغير معارك4175271522052027

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الفواطم للبناتادبيآيات مجيد عدنان هاتف4176271522058003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيخلود حسن علي حمادي4177271522053016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية الرقيم للبناتادبيامل عبود جواد كاظم4178271522054006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعبد هللا فالح شنور علوان4179271521153065

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية الثقافة للبناتادبيشهد عدنان مهدي عباس4180271522055050

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية الفراهيدي للبنينادبيامير رضا عبد االمير حسن4181271521028006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيحنين صادق خضير عباس4182271522049012
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية البيان للبنينادبيحيدر حسان هيجل جوير4183271521032015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية الوثبة للبنينادبياحمد حايف عناد ماضي4184271521017001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الفتح للبنينادبيحسن فالح عبد الحسن رشيد4185271521011013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الياقوت للبنينادبيخالد كاظم حسين عبد علي4186271521038039

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الثقافة للبناتادبيهدى عماد مجيد جار هللا4187271522055069

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الثبات للبنينادبيضياء هادي شنشول مطر4188271521024056

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية المدى للبنينادبيعلي طالب حسن علوان4189271521026032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الياقوت للبنينادبيسالم كاظم سالم فيحان4190271521038044

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبينائل جعفر كاظم هاشم4191271521022065

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيغفران محمد عبد الحسين جبار4192271522048021

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيحسن احمد حسن خشان4193271521015009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية العقيلة للبناتادبينور ياسر عبد العباس رحيم4194271522045048

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيخالد ماجد دخل ظاهر4195271521016036

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الروضتين للبناتادبيزهراء كاظم رضا جياد4196271522064026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية بغداد للبناتادبيعلياء سلمان حسن قاسم4197271522079045

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية بغداد للبناتادبيكوثر عبد الحميد هاشم رحمن4198271522079049

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية الحضر للبناتادبيزينب رؤوف عبد الساده عبعوب4199271522051018

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية البيان للبنينادبياحمد دحام سداوي جابر4200271521032002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الغد األفضل للبنينادبيسجاد احمد حسين عليوي4201271521030024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية الفاروق للبناتادبيصفا حسون جبار موسى4202271522069053

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية عكاظ للبناتادبيختام صبحي جميل حميد4203271522088034

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية غزة للبناتادبيبيادر ناصر يونس رضا4204271522057016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية البالغ للبنينادبيصالح فاضل حسن هاشم4205271521036031

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية العقيلة للبناتادبيعائشه حسن مصبح مطير4206271522045032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية سيف الحق للبناتادبيهدير طالب راضي جدوع4207271522076049

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية العقيلة للبناتادبينبأ طالب عبد الحسين خفي4208271522045041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الرضوان للبناتادبيمروة سجاد مهدي صالح4209271522078036

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية االمامة للبناتادبيعذراء بهول مهدي جاسم4210271522062051

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية عكاظ للبناتادبيهدير ماجد عطيه كاظم4211271522088129

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الزهراء للبناتادبيدعاء عبد الفتاح عليوي هاشم4212271522061013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية غزة للبناتادبينور حسن داخل عبد عودة4213271522057087

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الفواطم للبناتادبيرقيه رعد علي عبيد4214271522058033

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيكرار اكرم جبوري عبد الحسين4215271521015041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الثبات للبنينادبيحسن عالوي كريم محسن4216271521024028
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الثبات للبنينادبيامير حمزه لفته شخير4217271521024014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية البالغ للبنينادبيازهر عبد االمير عبد العزيز جواد4218271521036011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الفتح للبنينادبيمرتضى كريم حايف راشد4219271521011046

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمة جابر عبد العظيم رطان4220271522048022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الغد األفضل للبنينادبيكرار عبد الزهره علي حسن4221271521030053

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية البسملة للبناتادبيهاجر سعد عبد هللا هراط4222271522068053

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية المكاسب للبنينادبيكرار جبار سلمان شاوي4223271521003075

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الفواطم للبناتادبيفاطمه نجاح نوري عبد الحسين4224271522058083

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الفاروق للبناتادبيعبير ستار عبد الرسول حمود4225271522069056

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية غزة للبناتادبياكرام حسن علي حسين4226271522057005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفرح شكر جواد كاظم4227271522049035

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية الفراهيدي للبنينادبيحيدر حامد جبر ابراهيم4228271521028024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية الوثبة للبنينادبياسامه قصي مظهر فهد4229271521017004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية الحضر للبناتادبيزينب سعد رحيم عبيد4230271522051019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية غزة للبناتادبيزينه علي حسين محمد أمين4231271522057050

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية المؤاخاة للبنينادبيعلي جاسم محمد عبد4232271521037029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الفواطم للبناتادبيكوثر خضير عبيس حريجه4233271522058085

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعباس فاضل عباس طوفان4234271521004044

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية المباهلة للبنينادبيباقر هادي راضي منديل4235271521021009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الرضوان للبناتادبينجالء محمد علي حسين4236271522078037

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيمحمد مراد محمد عبد هللا4237271521006067

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425الخارجياتادبيمريم عبد الرضا محمد جواد جدوع4238271522401040

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الوثبة للبنينادبيياسر حميد ثجيل غضيب4239271521017064

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيعلي جاسم خضير عباس4240271521152059

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيزهراء علي مهدي عباس4241271522087032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الثقافة للبناتادبيزهراء علي رشيد مجيد4242271522055036

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبياسراء كريم حسن علي4243271522072003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الياقوت للبنينادبيامير محمد عدنان موسى4244271521038021

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية رابعة العدوية للبناتادبيفاطمه محمد جواد مهدي4245271522063032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية غزة للبناتادبيزهراء محسن حسن عبد4246271522057039

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيكحالء فاهم صيهود جبار4247271522052040

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية عكاظ للبناتادبيطيبه نعمان عبد مهدي4248271522088089

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الوند للبناتادبيزينب محسن سالم حسن4249271522044014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الياقوت للبنينادبياحمد عدنان جبر مهدي4250271521038014
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيكرار شدهان مطيلب سطاي4251271521004066

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية العقيلة للبناتادبيزينب عبد الحسن رحيم عبد4252271522045022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية المجد للبنينادبيوليد كاظم عليوي ضايف4253271521012034

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية عكاظ للبناتادبيسهر كامل عليوي عباس4254271522088075

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيبنين عادل سعد عبد4255271522052011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية الزهراء للبناتادبيزينب مجيد علوان محمود4256271522061019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية الرقيم للبناتادبيعلياء رزاق عبد الكريم علي4257271522054043

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيعبير فاهم حسين هاوي4258271522052037

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية424اعدادية االمامة للبناتادبيغدير كفاح مجيد جاسم4259271522062052

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحيدر عباس عبد الزهره حسين4260271521016033

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيمحمد حيدر حسين عزوز4261271521015048

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمصطفى محمد مظلوم علي4262271521031124

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية عكاظ للبناتادبيفاطمه حسن حمزه رخيص4263271522088100

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيزين العابدين طه ياسين دخيل4264271521154032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الفاروق للبناتادبيجنان محمد عبد فريح4265271522069017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الروضتين للبناتادبينور الهدى عادل عبد علوان4266271522064055

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الياقوت للبنينادبياحسان حسن كاظم علي4267271521038006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية البالغ للبنينادبيعلي ميثم فتاح علي4268271521036050

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية رابعة العدوية للبناتادبيفاطمه عبد الكاظم عبيد فواز4269271522063031

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الفواطم للبناتادبيزهراء حسين فالح حسن4270271522058041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الثقافة للبناتادبيرسل ميثم عبد زيد هارون4271271522055032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيهند نعمه عذاب عيدان4272271522052047

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية بيت الحكمة للبناتادبينجالء مزهر راهي ابراهيم4273271522053045

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية الرجيبة للبنينادبيزيد علي كاظم عبيد4274271521020028

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد عبد العالي عبد المهدي عبد الرضا4275271521003097

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيغفران عبد الحسن حسين كاظم4276271522048020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الياقوت للبنينادبيوسام ياسين هادي سلمان4277271521038134

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية بغداد للبناتادبيعذراء عباس كاطع كريم4278271522079043

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية البسملة للبناتادبيزهراء هاشم خضير عباس4279271522068028

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية البسملة للبناتادبيدعاء خليل عبد الرحمن ناصر4280271522068020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية الرقيم للبناتادبياسراء احمد حسن عبد عون4281271522054002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الخالدات للبناتادبيانغام ثابت حسين معارك4282271522067005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبياحمد عادل شمخي كاظم4283271521016007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الفواطم للبناتادبيفاطمه حميد كاظم خضر4284271522058080
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية الرقيم للبناتادبيزينب سعد مجدي عبعوب4285271522054030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية عكاظ للبناتادبيايمان ساجت مراد عبد عون4286271522088020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية االمامة للبناتادبيبنين رحيم عبد الحسن هاشم4287271522062015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الثبات للبنينادبيامير سليم عنيد عبد4288271521024015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية الوند للبناتادبيأسمهان موسى خضير محمد4289271522044001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسنين صالح محمد رضا كريم4290271521016019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الرياحي للبنينادبيمصطفى كريم ضامن حسب4291271521013128

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الروضتين للبناتادبياسراء صادق عبد علوان4292271522064003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية السلوى للبناتادبيآيات حيدر عالوي علوان4293271522084001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيهشام خالد شاني دلي4294271521031132

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية غزة للبناتادبيزينب كاظم عبيد سلمان4295271522057044

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الثبات للبنينادبيخلدون جبار كطيفه اغجيري4296271521024044

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الثقافة للبناتادبيزينب عبد الحسين عبد النبي جاسم4297271522055041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية سيف الحق للبناتادبيميساء محمد عبيس حسين4298271522076041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيمنتظر احمد خشان روضان4299271521015054

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسين عبد االمير حسين اكريم4300271521006017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي هادي غازي غانم4301271521030045

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الفواطم للبناتادبيسهى عامر جالب سوادي4302271522058062

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية المجد للبنينادبيوليد خالد عبد االمير بنيان4303271521012032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الرجيبة للبنينادبيميثم عقيل حسن جبر4304271521020066

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الرجيبة للبنينادبيعالوي سجاد شهيد حميدي4305271521020036

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية الوند للبناتادبيحنين حسين طعمة طارش4306271522044010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية اإلقتدار للبنينادبيمحمد احمد جواد كاظم4307271521019032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيابراهيم محمد صالح عبد االمير حسين4308271521031012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيدعاء بدر عزيز مكطوف4309271522087019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية سيف الحق للبناتادبيصفا صباح اسماعيل حسن4310271522076028

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية بغداد للبناتادبيضحى عبد هللا محمد احمد4311271522079039

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيحسين علي محمد شمران4312271521022020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية الوثبة للبنينادبيكاظم سعد جبر مريز4313271521017047

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية ام عمارة للبناتادبيمريم حسين محمد ماضي4314271522071058

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيبيداء حمبد كاظم برهان4315271522053012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيصالح فارس سالم عبيد4316271521153057

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية المكاسب للبنينادبيامير صبري نومان شنشول4317271521003012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية الرقيم للبناتادبيعبير مكي تركي محسن4318271522054042
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية غزة للبناتادبياية قاسم فاضل عباس4319271522057006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الخالدات للبناتادبياسراء مؤيد محمد عبد4320271522067003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيكرار رزاق جابر منصور4321271521004065

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيحسين جاسم محمد كاظم4322271521022016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية السلوى للبناتادبيزبيدة حسن قنبر حسن4323271522084020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية البسملة للبناتادبيحنان محمد نوح حسن حامد4324271522068016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية البسملة للبناتادبيلينا طه عبد العزيز عبد القائم4325271522068043

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيهدى جواد عبد الحسن حميدي4326271522049046

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحيدر هيثم خضر صالح4327271521031045

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الروضتين للبناتادبينهى كاظم جالب حسين4328271522064053

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية االمامة للبناتادبيامل صالح عبد هللا حسن4329271522062010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية البالغ للبنينادبيحمزه عبد الكاظم محمد خضير4330271521036026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيمحمد ضاري عبيس عبد4331271521151066

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيخالد محمد عبد الزهره عبد الحسين4332271521031046

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية بضعة الرسول للبناتادبياسراء سعد نذير صبح4333271522087008

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيعبد هللا نعمه محمد ابراهيم4334271521022036

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية شجرة طوبى للبناتادبياسراء زيد شاكر مسلم4335271522050002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيهاجس مصطفى احمد جزاع4336271522049044

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الفاروق للبناتادبينور فاضل رضا عبد علي4337271522069078

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الفواطم للبناتادبيرواء عامر عباس جبر4338271522058039

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الرجيبة للبنينادبيعلي محمد حكمت حسين4339271521020041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية الفواطم للبناتادبيرقيه عبد الحسين محمد بديري4340271522058034

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهور علي جاسب مجيد4341271522048011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيحمزه عماد اسود خريبط4342271521015012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه حيدر رسول عبد4343271522079047

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيحوراء قاسم حسين محمد4344271522072023

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية غزة للبناتادبيساره محمد تقي حسين4345271522057051

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمهدي راهي عبيد محمد4346271521004090

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الفاروق للبناتادبيغفران عبد الرحيم مشتت علي4347271522069063

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الفواطم للبناتادبيبشائر خالد جعفر كريم4348271522058015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية الرضوان للبناتادبيرهام كاظم حداوي جياد4349271522078017

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية472اعدادية الرافدين للبنينعلميحمد هللا هادي جفات جبار4350271511007037

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية الفاروق للبناتعلميرنين منشد جياد امين4351271512069055

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية جابر االنصاري للبنينعلمياحمد رزاق فليح حسن4352271511002015
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية رفيدة االسلمية للبناتعلمينور جبار محسن جعاز4353271512048039

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الرياحي للبنينعلميعلي حسين عبد علي زغير4354271511013130

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميمروه عبد الزهره عواد خسران4355271512052077

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية الياقوت للبنينادبياحمد نجاح طعان عباس4356271521038017

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيسجاد احمد حنتوش عبد4357271521031053

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيحسن كريم تايه عبد4358271521151018

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية521اعدادية النجاح للبناتعلميزينب حميد جواد كاظم4359271512060144

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية492اعدادية كربالء للبنينعلميالصادق علي نوفل حامد ابراهيم4360271511001049

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية474ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتعلميرقيه عباس طارق عبد الحسين4361271512070017

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية473اعدادية الهندية للبنينعلميعلي حسين علي حسين4362271511010137

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية رابعة العدوية للبناتعلمينور حسن عبد الصاحب عبد الحسن4363271512063111

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية471اعدادية المهيمن للبنينعلمياسعد صالح نعمه خضير4364271511035011

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميساره عبد هللا فريح شمران4365271512063068

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية المدى للبنينعلميحسين باسم خضير عباس4366271511026009

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية االفاق المسائية للبنينعلمياحمد كريم طالب جوده4367271511154005

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية المباهلة للبنينعلميمرتضى عماد حسين ناصر4368271511021112

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية460ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميزهراء جاسم محمد علي راضي4369271512047048

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية الزهراء للبناتعلميفاطمه فارس عباس بديوي4370271512061033

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية غزة للبناتعلميمالك كمال عبد الكريم عباس4371271512057178

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميعال شمخي حمود عبد الرضا4372271512087071

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية457اعدادية الحسينية للبنينعلميحسن طالب عبيد كاظم4373271511009038

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية الفواطم للبناتعلميأسماء رزاق محمد كاظم4374271512058002

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية453اعدادية كربالء للبنينعلمياحمد جعفر عبد االمير عزيز4375271511001010

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية المهيمن للبنينعلميعلي قاسم محسن زبار4376271511035059

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الهندية للبنينعلميامير سجاد حسين عسكر4377271511010034

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الحسينية للبنينعلميستار سعيد هادي حنون4378271511009082

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية كربالء للبنينعلميحمزه عواد هاشم سوادي4379271511001168

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميسناء مجيد ابراهيم حمود4380271512072036

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية الهندية للبنينعلمينعيم فالح شاكر عبد الشاه4381271511010224

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية449ثانوية الوند للبناتعلميضحى عباس فاضل خضير4382271512044020

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية المهيمن للبنينعلميعبد الرحمن قاسم محسن زبار4383271511035048

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الفرات للبنينعلميعباس محمد عبد الكل عباس4384271511014092

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميجيهان شريف علي عبد4385271512072012

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحارث فتحي حسين حسن4386271511005052
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المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميعلي احمد يوسف رضا4387271511008083

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية الروضتين للبناتعلميزينب عباس عيسى حسن4388271512064105

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية الرياحي للبنينعلميعلي غانم وهاب كاظم4389271511013143

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية الثقافة للبناتعلميأبرار عبد االمير جدوع جاسم4390271512055002

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية العباس للبنينعلميعالء حسين علي عبد4391271511101020

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية السلوى للبناتعلميشيماء عبد الكاظم صكبان جالب4392271512084030

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية البسملة للبناتعلميليلى ابراهيم جمعه حيدر4393271512068095

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية السدرة للبناتعلميمنار منير الدين ضياء رزوقي4394271512046091

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية402ثانوية الرقيم للبناتعلميرفل سلمان حسن جابر4395271512054025

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية399ثانوية الرقيم للبناتعلميقاهره عزيز كريم عليوي4396271512054038

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية الثقافة للبناتعلمينور فاضل عباس شاكر4397271512055248

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية394اعدادية كربالء للبناتعلميتقى احمد محمد شمس الدين4398271512056062

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية393ثانوية الوركاء للبنينعلميعلي غالب هادي داود4399271511040010

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية392اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميعبير جميل جعفر صادق4400271512087066

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية387اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميحسن محمد صاحب سعدون4401271511027028

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية384اعدادية الفرات للبنينعلميمحمد فائز عبد الحمزه عاشور4402271511014139

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية370اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميمصطفى محمد سعيد عبود4403271511002365

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميزهراء عبد هللا هاشم سليمان4404271512072027

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية الثقافة للبناتعلمينور فريد كاظم هادي4405271512055249

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الغد األفضل للبنينعلميخير هللا شاكر عباس كنبر4406271511030027

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الفرات للبنينعلميزيد أسامة حسن محمد علي4407271511014067

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميميامين ليث عبود رضا4408271512063102

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية اإلقتدار للبنينعلميعزيز كريم عزيز كريم4409271511019062

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية398اعدادية الغد األفضل للبنينعلميعبد الجليل حسين عبدهللا منسي4410271511030041

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية396ثانوية السدرة للبناتعلميشهد حيدر جاسم رسول4411271512046065

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية كربالء للبناتعلميزينه عبد الستار اسماعيل عبد الرحيم4412271512056166

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميأمير سمير عبد الرضا ظاهر4413271511008002

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية الفراهيدي للبنينادبيعلي عباس دعبول مجيد4414271521028062

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الرجيبة للبنينادبيصفاء شاكر عبد جاسم4415271521020030

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي عامر حسين عبد4416271521031079

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية الفتح للبنينادبيمهدي جعفر عباس معارج4417271521011051

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية402ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي مظفر غازي طالل4418271521017041

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية402ثانوية الرضوان للبناتادبيسجى محسن هادي شباط4419271522078030

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية الفواطم للبناتادبيكوثر ابراهيم علي مجيد4420271522058084
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النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية الغد األفضل للبنينادبيفؤاد نعيم عرف مدير4421271521030048

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية االمامة للبناتادبيزهراء عامر موسى مخيف4422271522062033

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية399اعدادية ام عمارة للبناتادبيآسراء عبد الحسين عبيس جاسم4423271522071002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية النجاح للبناتعلميدانيا محمد علي خضير4424271512060084

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672ثانوية الذرى للمتميزينعلميمصطفى قيس يوسف مرتضى4425271511029064

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميعلي عبد الحسين رزاق عبد الحسين4426271511015092

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670ثانوية الذرى للمتميزينعلميمصطفى علي محسن عباس4427271511029063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميرفل عبد الزهره علي خشان4428271512047036

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661اعدادية الرياحي للبنينعلميمصطفى حنون خضير شاهر4429271511013194

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية الهندية للبنينعلميامير صادق عمران موسى4430271511010035

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحيدر مالك مالح حسين4431271511002135

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية كربالء للبنينعلميعباس ماجد محسن محمد4432271511001259

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية البالغ للبنينعلميمحمد عصمت علي ناقي بكدش4433271511036074

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميعبد هللا عباس فاضل رضا4434271511008077

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية الهندية للبنينعلميعباس حميد كاظم شهد4435271511010116

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633ثانوية البساط االخضر للبنينعلميعلي عطا هللا عمران عزام4436271511034052

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية الرافدين للبنينعلميعلي كامل جاسم علي4437271511007089

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية اسامة بن زيد للبنينعلميعلي عبد الحسن جاهل جبار4438271511016051

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية الفواطم للبناتعلميزينب حيدر عليوي عباس4439271512058121

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626ثانوية السدرة للبناتعلميرانيا محمد عبيد عطيه4440271512046030

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية االمامة للبناتعلمينبأ عبادي شويط طرفه4441271512062105

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية الهندية للبنينعلميمرتضى عبد الحسن عبد الحر حسين4442271511010206

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية الفتح للبنينعلميمحمد حسن علي حسن4443271511011078

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية الفواطم للبناتعلميبتول سجاد شهيد مهدي4444271512058035

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميعا تكة فتحي حسين حسن4445271512063075

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية الثقافة للبناتعلميهدى حميد عبد الزهره حسين4446271512055260

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612ثانوية النبأ العظيم للبناتعلميزينب حسين غازي خضير4447271512047057

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594اعدادية عكاظ للبناتعلميرباب مردان زعيان حمادي4448271512088057

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية رابعة العدوية للبناتعلميمروة حسين شيحان عبد العالي4449271512063092

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية غزة للبناتعلميبنين عبد االمير جبار سمين4450271512057042

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585اعدادية الفواطم للبناتعلميزينب يعرب عبد الرضا ابو خضير4451271512058140

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583اعدادية الفاروق للبناتعلميايمان حمزه عبد الحسين حران4452271512069011

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582اعدادية النجاح للبناتعلميفاطمة غسان عبد الحسين عباس4453271512060206

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580اعدادية الثقافة للبناتعلمينور الزهراء نور هاشم مجيد4454271512055240
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577اعدادية كربالء للبناتعلميأيات فاضل غازي اسيود4455271512056010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659اعدادية عكاظ للبناتعلميافراح سالم جواد عبود4456271512088017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية الفتح للبنينعلميامير فخري متعب عافص4457271511011011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644اعدادية المهيمن للبنينعلميعلي كريم كاظم حسين4458271511035061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643اعدادية الحسينية للبنينعلمينزار علي مهدي مصعد4459271511009237

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642اعدادية النجاح للبناتعلميعذاري رزاق علي ساهي4460271512060194

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642اعدادية الحسينية للبنينعلميحيدر علي حسين عبيد4461271511009070

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639اعدادية المهيمن للبنينعلميعبد الرحمن سامي هادي داود4462271511035047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميشهاب احمد محمد سلمان4463271511002178

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية المهيمن للبنينعلميمصطفى صباح جاسم عوده4464271511035077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية الفتح للبنينعلمياحمد جابر دخيل حمزه4465271511011001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية كربالء للبنينعلميجعفر محمد علي جعفر احمد4466271511001100

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميصابرين محمد راضي فاضل4467271512087061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632ثانوية البساط االخضر للبنينعلميعلي احمد خضير جاسم4468271511034044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632اعدادية الفتح للبنينعلميحسن علي عبد االمير عاصي4469271511011017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد ضياء ابراهيم سعيد4470271511005291

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية عكاظ للبناتعلمياسراء علوان عبد عون عذافه4471271512088010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية السرور للبناتعلميبشرى عادل محمد حسين امين4472271512066006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية الفرات للبنينعلميحسن صاحب مزعل علي4473271511014040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية المؤاخاة للبنينعلميسالم سعيد محمد عبود4474271511037024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية عكاظ للبناتعلميفاطمه هاني عبد هللا علي4475271512088122

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية الحسينية للبنينعلمياحمد جاسم محمد ذياب4476271511009003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624ثانوية حمورابي للبنينعلميياسر عامر عبد الساده شاهر4477271511025028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية اإلقتدار للبنينعلميامير عباس يوسف كمر4478271511019011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية كربالء للبنينعلميعلي حسين علي جاسم4479271511001289

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية المؤاخاة للبنينعلميمحمد قاسم هادي كريم4480271511037041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميسرمد حكم جاسم كماش4481271511005133

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية اإلقتدار للبنينعلميعلي عبد مناف حسن فاضل4482271511019072

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد فاضل عبد الجبار صالح4483271511005297

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية اإلقتدار للبنينعلميحسن كاظم محمود احمد4484271511019022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537ثانوية الواحة الخضراء للبناتعلميفاطمه عدنان ساجر عبد4485271512072046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية المؤاخاة للبنينعلميأحمد جواد صاحب هادي4486271511037001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية اإلقتدار للبنينعلميكاظم عبد الجواد هاشم احمد4487271511019082

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية كربالء للبنينعلميضياء مهدي لفته خشان4488271511001249
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611ثانوية البساط االخضر للبنينعلمياحمد علي عبد عون مجهد4489271511034008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608ثانوية البساط االخضر للبنينعلميهيمن لؤي عبد علي عباس4490271511034087

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميعلي محمد حمزه وحيد4491271511015097

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية المؤاخاة للبنينعلميمحمد أحمد محمد ضايع4492271511037036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميحسين رحيم عبد نور زغير4493271511005080

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية الفرات للبنينعلميحيدر دوهان بديوي عبعوب4494271511014058

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية المهيمن للبنينعلميمصطفى عبد الخضر عباس صالل4495271511035078

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى483اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميهدى شاكر عباس كنبر4496271512087112

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية االفاق المسائية للبنينعلميايهاب علي طاهر مزهر4497271511154020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية الهندية للبنينعلميعلي فرحان عبد محمد4498271511010148

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية النجاح للبناتعلمينور كاظم ساجت كاشي4499271512060292

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلمياحمد علي حسين راضي4500271511150010

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى598اعدادية كربالء للبنينعلميمحمد شاكر مجدي مهدي4501271511001401

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى596اعدادية كربالء للبنينعلميحسين نعيم كاظم عبود4502271511001165

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى596اعدادية كربالء للبنينعلميحسن عالوي صبار متعب4503271511001118

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلميمصطفى فوزي عباس كاظم4504271511150093

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى590اعدادية كربالء للبنينعلميعلي ضياء هادي عبد علي4505271511001306

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى590اعدادية النجاح للبناتعلمينور سعد عبد الحسين سريبت4506271512060286

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينعلميدواس محمد فاضل مشني4507271511033029

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميسجاد عدنان حسين علي4508271511015061

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية المؤاخاة للبنينعلميكرار مبدر فاهم رحيم4509271511037035

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية كربالء للبنينعلميعلي ناصر جواد محمد4510271511001338

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى635اعدادية الرياحي للبنينعلميمحمد داخل طعمه حسين4511271511013173

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية بضعة الرسول للبناتعلميتمارا ريسان هادي يوسف4512271512087023

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية السرور للبناتعلميفاطمه عادل اسماعيل جعفر4513271512066024

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية اليرموك للبناتعلميآالء رياض مجيد محمد4514271512059003

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية الثقافة للبناتعلميورود عادل ظاهر راجح4515271512055268

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية كربالء للبنينعلميحسين عبد الوهاب عبد الحسين عبد الوهاب4516271511001146

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية كربالء للبنينعلميمنتظر كريم بدر كاظم4517271511001491

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد سالم حسين خشان4518271511005286

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد جواد عادل محمد جواد محمد مهدي4519271511005268

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611ثانوية الذرى للمتميزينعلميحسن لفته حسن غثوان4520271511029012

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية كربالء للبناتعلميسجى ليث حبيب حمد4521271512056183

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية غزة للبناتعلميسماء موسى جعفر كاظم4522271512057131
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بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميعباس جالل كعيشيش غازي4523271511005157

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية كربالء للبنينعلميمحمد فوزي عبد الرزاق جابر4524271511001421

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية الفواطم للبناتعلميشيماء جمال محمد عباس4525271512058174

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميسعدون مالك رشاش طارش4526271511005135

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية الفرات للبنينعلميمنتظر سعد جبر عبيس4527271511014162

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية النجاح للبناتعلميهيفاء ماجد كاظم علي4528271512060318

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية كربالء للبناتعلميافنان صالح ناصر حسين4529271512056028

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية كربالء للبنينعلميحسين اكرم علي حسين4530271511001134

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميسجاد اركان اميع علي4531271511002157

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميزيد ستار عبد الحسين حميد4532271511002148

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى548اعدادية كربالء للبنينعلميابراهيم عدي محسن عبود4533271511001004

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى522اعدادية الفواطم للبناتعلميصبا علي جبر حسين4534271512058179

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى514اعدادية كربالء للبنينعلميحسين هاشم عزيز كاظم4535271511001166

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى507اعدادية كربالء للبنينعلمياسامه فاضل كامل كاظم4536271511001042

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية الحسينية للبنينعلميسجاد محمود كاظم جاسم4537271511009096

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى503اعدادية كربالء للبنينعلميابراهيم طالب عطيه مرهون4538271511001003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية جابر االنصاري للبنينعلمييوسف محمد حسين محمد علي جدوع4539271511002402

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية الروضتين للبناتعلميزهراء شاكر حسين عبيد4540271512064079

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميمحمد باقر محمد علي مالك4541271511004098

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية البالغ للبنينعلميبسام فؤاد محمد مشكور4542271511036017

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية عثمان بن سعيد للبنينعلميمحمد الجواد سعد عبد الكاظم كامل4543271511005258

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميحيدر قاسم محمد ناصر4544271511008056

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينعلميهمام فائز طالب عبد المنعم4545271511150107

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية كربالء للبنينعلميعلي اموري يوسف عباس4546271511001286

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية كربالء للبناتعلميبنين جبر كاظم عوده4547271512056049

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميمرتضى باسم محمد حسين4548271511015133

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية النجاح للبناتعلميساره مثنى هادي فرج4549271512060169

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية المهيمن للبنينعلميعلي كريم بدر محمد4550271511035060

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية كربالء للبنينعلميمصطفى حيدر جعفر مجيد4551271511001458

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية الهندية للبنينعلميعباس نبيل عبد العباس عبد4552271511010120

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميحيدر علي لعيبي جاسم4553271511002133

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية الحسينية للبنينعلميعلي طالب كريم هادي4554271511009161

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية الغد األفضل للبنينعلميوهب محمد علي مهدي حسين4555271511030085

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية نهر العلقمي للبنينعلميحسن نايف سلمان غازي4556271511008037
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االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينعلميعلي حيدر عبد الساده عبد الحسين4557271511004045

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلمياحمد عبد هللا خشان فرج4558271511015010

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميعلي عبد الرسول عبد الكريم عبد الصاحب4559271511027081

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية الرياحي للبنينعلميعلي صائب هذال كاظم4560271511013134

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491ثانوية سدرة المنتهى للبنينعلمياحمد كاظم عبد الحر جاسم4561271511041003

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميعمار حسين محمد هادي حسون4562271511015099

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489ثانوية العباس للبنينعلميمحمود سلمان حسين جياد4563271511101032

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية كربالء للبنينعلميسيف علي محمد وهاب4564271511001239

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية الروضتين للبناتعلميزهراء عبد محمد حمد4565271512064083

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية جابر االنصاري للبنينعلمياحمد رياض محسن محمد4566271511002017

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينعلميعباس فاضل ملبس بريع4567271511151030

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى547ثانوية السدرة للبناتعلميابرار عبد المهدي عبد االمير جدوع4568271512046002

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى521اعدادية المهيمن للبنينعلميعلي حسين علي حسين4569271511035053

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية الحسينية للبنينعلميعبد هللا سعد علي عناد4570271511009129

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية الحسينية للبنينعلميمصطفى عبار كردوش عضد4571271511009225

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية عكاظ للبناتادبيرقيه فالح مهدي خضير4572271522088049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى504ثانوية السدرة للبناتعلميريحان برير مهدي عبد الوهاب4573271512046041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى480اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميسيف علي شاكر مجيد4574271511027062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية المهيمن للبنينعلميثامر عادل عليوي حسين4575271511035016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الياقوت للبنينادبيسجاد اسماعيل محمد عبد4576271521038046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الياقوت للبنينادبيحيدر عبد عون عبود جعفر4577271521038037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الياقوت للبنينادبيمنتظر حسن عبد االمير درويش4578271521038123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الرياحي للبنينادبيعلي سالم مزعل زعالن4579271521013077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الرياحي للبنينادبيكرار عدنان صخيل شايع4580271521013103

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية الفراهيدي للبنينادبيحسين شاكر محمود كاظم4581271521028017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية القوارير للبناتادبيوفاء علي نايف خضير4582271522081020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية المهيمن للبنينعلميعلي حسين كاظم حسين4583271511035054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيمرتضى سعدون هوير غيالن4584271521152085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيحسام سعد رزاق توفيق4585271521015008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الرجيبة للبنينادبياحمد سليم عبد الحسين علي4586271521020004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي عبد العباس جواد كاظم4587271521030041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية بطل خيبر للبنينادبيمحمد صادق نزار محمد باقر4588271521018019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الخالدات للبناتادبيرغد علي راضي خلف4589271522067019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية ام عمارة للبناتادبيليلى قيس حاتم ناصر4590271522071055
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيزهراء عبد الحسين هادي سلمان4591271522053026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية ام عمارة للبناتادبيمريم سعد حمزه علوان4592271522071059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي صافي نايف عبد4593271521038078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيسيف علي عباس عبد الرسول4594271521004039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية المؤاخاة للبنينادبيسيف علي حسين فليفل4595271521037024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيانور عالء عبد الشهيد محمد علي4596271521015006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية غزة للبناتادبيهبه مهدي صالح جاسم4597271522057092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الرجيبة للبنينادبيزاهد متعب كرموز برهان4598271521020027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية البسملة للبناتادبيفاطمه علي طارق عبد الهادي4599271522068040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية ام عمارة للبناتادبيآلفت امين عبيد هادي4600271522071004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية المباهلة للبنينادبيموسى عباس ناجي حسين4601271521021065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية بضعة الرسول للبناتادبينور فائز مهدي جواد4602271522087058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية المجد للبنينادبيعمار فالح عبد الحسن عريبي4603271521012024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية غزة للبناتادبيحنين عبد الرضا حسن عبود4604271522057022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الثقافة للبناتادبيفاطمه حليم امين ابراهيم4605271522055053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية المدى للبنينادبييحيى محسن كاظم عباس4606271521026057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الفتح للبنينادبيامير عبد الحسين جعفر كاظم4607271521011004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية الفراهيدي للبنينادبيمحمد جواد كاظم راضي4608271521028083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية المكاسب للبنينادبيباسم احمد عبد الكاظم عبود4609271521003016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي صادق عباس داغر4610271521031078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمرتضى ماجد شرشاب عبد4611271521004080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية المدى للبنينادبيحسين سليمان حميد فهد4612271521026012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الخيرات للبنينادبيذو الفقار علي عبود عنون4613271521023012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الرقيم للبناتادبيالتفات رضا محمد عمران4614271522054005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398الخارجياتادبينبأ عباس عزيز جاسم4615271522401043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية بغداد للبناتادبيزينب كاظم جواد كاظم4616271522079029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية غزة للبناتادبيتقى سالم حمود ناجي4617271522057017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية المدى للبنينادبياحمد حسين داود سلمان4618271521026002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبياحمد حسين هادي عبيد4619271521016005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية غزة للبناتادبيغفران كاظم جعاز خضر4620271522057069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الرجيبة للبنينادبيعلي طارش حسين مغير4621271521020039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الياقوت للبنينادبيعامر عبيد هادي ابراهيم4622271521038060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الثبات للبنينادبيمحمد طاهر صعبان حسن4623271521024107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396الخارجياتادبيبتول جمال علي عباس4624271522401011
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية ام الخير للبناتادبيريام حسن جوير مرزه4625271522075019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيوسام ساجت كاظم ساجت4626271521152093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيعباس حسن فرحان صالح4627271521006036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الفاروق للبناتادبيحوراء هادي كريم محمد4628271522069022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية ام عمارة للبناتادبيفاطمه جمعه خليفه عامر4629271522071054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الخيرات للبنينادبيعلي حسين كاظم حسن4630271521023019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الثبات للبنينادبيكرار سعد هادي خلف4631271521024094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيجواد محمد حسن علي محمود4632271521153027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية رابعة العدوية للبناتادبينبأ فؤاد ميرزه محمد رضا4633271522063036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيريهام عيسى عبد الزهره حسين4634271522053022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الفواطم للبناتادبيغدير صالح مهدي صالح4635271522058074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبياحمد حسين راهي صحن4636271521015002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيحوراء قاسم عبيس جبار4637271522087018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيبتول عبد الرسول مهدي عباس4638271522053011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيزهراء عبد علي عباس سلمان4639271522087029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية الرفاه للبناتادبيهبه سالم كحيني عبد الحسين4640271522080018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيكريم عبد الكاظم حسن عنو4641271521016070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبياحمد حسين جاسم حميدان4642271521004007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية رابعة العدوية للبناتادبيزهراء عبد العالي عبد هللا عبد4643271522063016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية عكاظ للبناتادبينورس ناظم سويدان متعب4644271522088123

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية الزهراء للبناتادبيحنين عصام كاظم هادي4645271522061008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي عباس كاظم ابراهيم4646271521016053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية اليرموك للبناتادبينور علي هادي حسن4647271522059041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيغفران محسن هادي عليوي4648271522070017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمصطفى هادي محمد موسى4649271521153104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيآيات حميد كاظم محمد4650271522087003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبينجاح شنان خلخال عبيد4651271521006080

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى552اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميقيس عبد الرحمن زباله مطر4652271511015103

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الرجيبة للبنينادبيهيثم صالح عبد الرضا مزهر4653271521020073

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيرغد ستار رسول محمد4654271522048008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية الفواطم للبناتادبيسالي عبد هللا عبد كاظم4655271522058056

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية بيت الحكمة للبناتادبيفاطمه مسافر غانم صيهود4656271522053037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي حيدر فضيل عناد4657271521030038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية المؤاخاة للبنينادبيزيد علي كاظم حمزه4658271521037020
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية الثقافة للبناتادبيشهد اياد مود مطرود4659271522055049

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية الرافدين للبنينادبيوسام هاشم رحيم سلمان4660271521007065

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية ام عمارة للبناتادبيحنان جاسم عبد الحسين كاظم4661271522071019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية الثبات للبنينادبيمصطفى جبار خضير عبد الكريم4662271521024115

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية المؤاخاة للبنينادبيسامر عقيد شهيد عفلوك4663271521037021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية العقيلة للبناتادبيساهرة طالب سلطان جابر4664271522045028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية الروضتين للبناتادبيرفل محمد حيدر حمزه4665271522064019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى علي عطيه جوده4666271521007057

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية الرجيبة للبنينادبيرياض علي محمد كاظم4667271521020026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية الرياحي للبنينادبيامير علي كاظم راضي4668271521013012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية الفراهيدي للبنينادبيهشام رشيد حسن سهيل4669271521028105

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميسيف ثامر هاشم حسناوي4670271511002170

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الثبات للبنينادبيحسين خالد عبد اللطيف مجلي4671271521024032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيمحمد احمد محمد عبيد4672271521154069

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية البالغ للبنينادبيعلي جمال الياس عبدال4673271521036043

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية حمورابي للبنينادبياحمد عماد عبد الحسين سماوي4674271521025003

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعلي هاتف حمزه وداعه4675271521004059

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية البالغ للبنينادبيعلي فاضل واوي علي4676271521036048

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسين نعمه وناس حسين4677271521006021

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية الوند للبناتادبيميساء فاضل عباس نايف4678271522044026

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحيدر حميد عيدان حمزه4679271521004027

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينعلميعلي ماجد عبيد شريف4680271511015094

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية الفتح للبنينادبيحسن محمد شاكر ناصر4681271521011014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية الرافدين للبنينعلميمرتضى صباح عبد الحسن علي4682271511007130

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية جابر االنصاري للبنينعلميعلي صالح جاسم صيوان4683271511002224

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبياحمد رسول ارحيم عبد هللا4684271521153007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيكرار حيدر جبار علي4685271521031102

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية المهيمن للبنينادبيمحمد ضاري عمران حمزه4686271521035019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية غزة للبناتادبيسرى سعيد عبد زيد ناجي4687271522057054

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية رابعة العدوية للبناتادبيفاطمة حسين حمزه وحيد4688271522063030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية البالغ للبنينادبيعلي احمد كامل جابر4689271521036042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي عيدان سبع عباس4690271521007038

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية العقيلة للبناتعلميوسن كاظم ناصر علوان4691271512045171

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية618اعدادية الفاروق للبناتعلميتهاني عامر طه حمد4692271512069022
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية611اعدادية النجاح للبناتعلميتبارك عبد الرزاق حسن علي4693271512060059

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586اعدادية النجاح للبناتعلميامنه صاحب صالح مهدي4694271512060031

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574اعدادية العقيلة للبناتعلمينبأ قاسم صبار كاظم4695271512045146

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567ثانوية القوارير للبناتعلميرند زهير علي خليف4696271512081011

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية633اعدادية الثبات للبنينعلميعلي منصور مرزوك جاسم4697271511024103

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية الهندية للبنينعلميعباس طالب علي هزاع4698271511010117

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية597ثانوية البساط االخضر للبنينعلميكامل محمد عبد الحسن عبيد4699271511034061

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية518اعدادية حسين محفوظ للبنينعلميحسين عبد الزهره حميد عبد الكريم4700271511027032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية516اعدادية ماريا القبطية للبناتعلميرغد محمد رشيد عبد هللا4701271512052037

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية515اعدادية بغداد للبناتعلميزهراء عادل عبد هللا محسن4702271512079035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعلي حسين عبد عبد النبي4703271521004052

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية الرضوان للبناتادبيهديل عبد علي عبد زيد هاشم4704271522078047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399ثانوية الخيرات للبنينادبياحمد عبد علي كاظم عبود4705271521023002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيعلي هاشم جبار هادي4706271521015039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبياحمد شهاب حمادي غياض4707271521151005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينادبيعباس عامر عبد علي محمد ثقي4708271521015022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيمريم سالم مهدي عباس4709271522087049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395اعدادية حسين محفوظ للبنينادبياسامه حميد عطوان جابر4710271521027003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية المدى للبنينادبيياسر نعمة عبد عباس4711271521026056

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية المدى للبنينادبيحيدر احسان مهدي نايف4712271521026014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيحوراء داخل هادي عبد4713271522048005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391اعدادية الرجيبة للبنينادبيهاشم حمزه فليح نعمه4714271521020072

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390ثانوية حمورابي للبنينادبيرسول عباس عبد االمير عبد الزهره4715271521025008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387اعدادية رابعة العدوية للبناتادبيعهود عبد جليل شافي4716271522063028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيكرار سعد مصطفى فرهود4717271521153087

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386اعدادية بضعة الرسول للبناتادبيزينة رياض محمد مسيب4718271522087036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386اعدادية الثبات للبنينادبيميثم حسن كاظم شنين4719271521024123

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385ثانوية سيف الحق للبناتادبينبهار احمد حميد عبد المحسن4720271522076042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتادبيحنين رحيم حريز ساجت4721271522065017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمهدي سلمان بديوي داود4722271521016091

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380اعدادية الفواطم للبناتادبيسجى حيدر جبر حسين4723271522058058

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيشيماء حميد حسين مخيف4724271522048018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحسين نعمه حبيب حسون4725271521004024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377ثانوية الرضوان للبناتادبيندى علي كاظم محمد4726271522078038
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374اعدادية الرافدين للبنينادبيعالء وائل عبد الحسن محمد4727271521007033

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية464اعدادية العقيلة للبناتعلمينور الهدى علي محمد علي4728271512045150

140 من 140صفحة 


