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الهندسة/جامعة بغداد664ثانوية الكفاح االهلية للبناتعلمينور عادل سالم محمد1161512190034

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد571اعدادية الكفاح للبنينعلميمصطفى عيدان محمود وهاب2161511002207

العلوم/جامعة بغداد631اعدادية الشهداء للبنينعلميمنتظر اياد صادق جعفر3161511015138

اللغات/جامعة بغداد536ثانوية الجامعة للبناتادبيايه فريد سعيد سلطان4161522155009

اللغات/جامعة بغداد473اعدادية الرضوان للبنينادبيمصطفى جبار بحيوي راضي5161521047062

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية االكرمين للبنينادبياكرم ناجي مطشر عبد النبي6161521017013

العلوم االسالمية/جامعة بغداد499ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميضياء احمد عبد هللا احمد7161511060138

العلوم االسالمية/جامعة بغداد453اعدادية الهدى للبناتادبيمها طاهر حبيب بالل8161522150040

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452اعدادية العهد الزاهر للبناتادبينور علي راضي هاشم9161522245056

الفنون الجميلة/جامعة بغداد471اعدادية المكاسب المسائية للبنينعلميحسين عبد الزهره محسن جاسم10161511371042

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682ثانوية الفراهيدي للبنينعلمييوسف ليث عبد الباقي عبد الجبار11161511075269

الهندسة/الجامعة المستنصرية647اعدادية شط العرب للبنينعلميحيدر شاكر طعيمه حسين12161511049060

الهندسة/الجامعة المستنصرية646ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميايفان عبد الكريم عبد الرحيم محمد13161512165045

الهندسة/الجامعة المستنصرية646اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميمحمد هشام جواد عبد السادة14161511105069

الهندسة/الجامعة المستنصرية644االعدادية المركزية للبنينعلميحسن عادل صاحب داود15161511001110

الهندسة/الجامعة المستنصرية643ثانوية ثغر العراق للبناتعلميمريم كريم طالب فرحان16161512232064

الهندسة/الجامعة المستنصرية643اعدادية العباسية للبناتعلميفاطمه قاسم عبد العزيز محمد17161512233033

الهندسة/الجامعة المستنصرية643ثانوية نور الحق االهلية للبنينعلميذو الفقار مؤيد شهاب نجم18161511119006

الهندسة/الجامعة المستنصرية643ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميحسنين فالح مهدي هادي19161511089039

الهندسة/الجامعة المستنصرية642اعدادية االحرار المسائية للبنينعلميسجاد فاضل علي جميل20161511365050

الهندسة/الجامعة المستنصرية642ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميديار علي هاشم داود21161512165099

الهندسة/الجامعة المستنصرية642ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميميس جميل خليل عبد هللا22161512165332

الهندسة/الجامعة المستنصرية640ثانوية الفراهيدي للبنينعلميزين العابدين قاسم خريبط خلف23161511075107

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية ام قصر للبنينعلميأحمد أسماعيل مطلق صباح24161511042001

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميدعاء حسن عبد الحليم حسن25161512218030

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية البصرة للبناتعلمينور حيدر جياد ثامر26161512234122

الهندسة/الجامعة المستنصرية636ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميآيات تالي جبار غازي27161512152010

الهندسة/الجامعة المستنصرية635ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميسما سامي سعيد عبد النبي28161512184249

الهندسة/الجامعة المستنصرية635ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميزينب مهدي محمد أمين كاظم29161512162028

الهندسة/الجامعة المستنصرية635ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميسيف داخل حسن قاسم30161511083026

الهندسة/الجامعة المستنصرية634.7ثانوية المتميزين للبنينعلميحيدر علي عبد احمد عباس31161511003020

الهندسة/الجامعة المستنصرية634.3ثانوية المتميزين للبنينعلميمرتضى حسن عبد الصاحب حسن32161511003048

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية اليرموك للبنينعلميعلي حسين ريس نعمه33161511033067

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية المعالي للبناتعلميسارة نبيل كاظم علي34161512173029
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الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميدعاء كاظم عباس غلوم35161512210037

الهندسة/الجامعة المستنصرية633ثانوية المتميزين للبنينعلميهمام محمد جاسم بدر36161511003056

الهندسة/الجامعة المستنصرية632ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميدنيا عبد الرزاق جاسم محمد37161512184111

الهندسة/الجامعة المستنصرية632االعدادية المركزية للبنينعلميعبد الرحمن عباس حسن نعيم38161511001258

الهندسة/الجامعة المستنصرية632ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتعلميزينب جاسم كاظم جاسم39161512166011

الهندسة/الجامعة المستنصرية632ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمسلم عقيل عبد الجواد عباس40161511060302

الهندسة/الجامعة المستنصرية631ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميسماح عبد الحميد ياسين خالد41161512165239

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية العزم المختلطةعلميدعاء عبد الباري جواد عبيد42161512309017

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية الفرزدق للبنينعلميأحمد يوسف خزعل زويد43161511028013

الهندسة/الجامعة المستنصرية630ثانوية الدير للبنينعلميجعفر طعمه عبود عيسى44161511025005

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية486ثانوية انوار الحجة للبنينادبيرشاد محمد خضير صادق45161521026009

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية492اعدادية الزبير للبنينعلميصادق مجيد شريف شلبه46161511034075

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية489اعدادية االحرار المسائية للبنينعلميحسنين فتح هللا حسن عبد47161511365029

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية481االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر نجم عبد منشد48161511001185

الطب/جامعة البصرة706ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميخلود موسى عيسى موسى49161512184099

الطب/جامعة البصرة706ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسين خيري عبد هللا كاظم50161511075081

الطب/جامعة البصرة706ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمحمد شاكر عزيز نعمه51161511060266

الطب/جامعة البصرة706ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمنتظر توفيق عبد الكريم مفتاح52161511075243

الطب/جامعة البصرة706ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميأديان قاسم سلمان عبيد53161512152001

الطب/جامعة البصرة704ثانوية الفراهيدي للبنينعلميالمصطفى محمد سلطان صالح54161511075041

الطب/جامعة البصرة702ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميرانيا محمد احمد دحام55161512152082

الطب/جامعة البصرة702ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزهراء توفيق عبد هللا هجول56161512165138

الطب/جامعة البصرة702ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميدينا باسل بدري عبد الحميد57161512152080

الطب/جامعة البصرة702ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميآيات صفاء عبد القادر صالح58161512162003

الطب/جامعة البصرة701ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميعفاف محمد عبد الرضا علي59161512183080

الطب/جامعة البصرة701ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمصطفى فرات شاني عوده60161511075236

الطب/جامعة البصرة701اعدادية البصرة للبناتعلميسرى سالم محمد جواد عبد الواحد61161512234080

الطب/جامعة البصرة701ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسنين كريم صالح محسن62161511075076

الطب/جامعة البصرة700ثانوية البتول للبناتعلميريام ناعم مطر فياض63161512242015

الطب/جامعة البصرة700ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسين عالء محمد جاسم64161511075083

الطب/جامعة البصرة700ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلمياالء فيصل احمد نجم65161512183015

الطب/جامعة البصرة700اعدادية البصرة للبناتعلميهدير عبد الكريم ياسين عبد الزهره66161512234134

الطب/جامعة البصرة700ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب اياد عبد الدايم احمد67161512165165

الطب/جامعة البصرة700ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميزينب حسن هندي جدوع68161512197015
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الطب/جامعة البصرة699ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميخلود وليد عبد الرحمن محمد69161512152075

الطب/جامعة البصرة699ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميبتول فرزدق مدلل شبر70161512165059

الطب/جامعة البصرة699ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب ياسين باقر علي71161512165202

الطب/جامعة البصرة699ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب مسلم ناصر عبود72161512165200

الطب/جامعة البصرة698االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علميزينب جالل مشط علي73161512198013

الطب/جامعة البصرة698ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميرسل منذر خليل ابراهيم74161512152086

الطب/جامعة البصرة697ثانوية الفراهيدي للبنينعلمياحمد محمد عزيز جبار75161511075031

الطب/جامعة البصرة697ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميحوراء رعد طالب سعيد76161512202059

الطب/جامعة البصرة697ثانوية االيالف المتميزاتعلميفاطمه ماجد عبد الكريم عبد الساده77161512156026

الطب/جامعة البصرة697ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميضحى عبد الكريم مصطفى طه78161512183072

الطب/جامعة البصرة696ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسين محسن مهدي ماجد79161511075089

الطب/جامعة البصرة696ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمحمد فتحي عبد الرزاق علي80161511075211

الطب/جامعة البصرة696اعدادية الفرزدق للبنينعلميمحمد احمد عبد المحسن خلف81161511028119

الطب/جامعة البصرة696ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميغفران جاسب عبد كاظم82161512165273

الطب/جامعة البصرة696ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميروان عدنان حسين علي83161512152090

الطب/جامعة البصرة695ثانوية االيالف المتميزاتعلميآيه عبد الكريم لحك راضي84161512156002

الطب/جامعة البصرة695ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميهبة عبد الكريم قاسم محمد85161512184431

الطب/جامعة البصرة695ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلمينبأ ريسان حنون صالح86161512152213

الطب/جامعة البصرة695ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعلي ميثم جار هللا صابون87161511075168

الطب/جامعة البصرة695ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمينور الهدى عبد السالم ابراهيم حسن88161512165348

الطب/جامعة البصرة694ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميساره زهير حسن كريم89161512165207

الطب/جامعة البصرة694ثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلميأحمد عوده ساري عودة90161511094001

الطب/جامعة البصرة694ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميزينب عماد سالم عيسى91161512183053

الطب/جامعة البصرة694ثانوية الفراهيدي للبنينعلمينزار سليم جلوب هليل92161511075249

الطب/جامعة البصرة694ثانوية دجلة للبناتعلميمكارم حمزة عبد جداوة93161512243077

الطب/جامعة البصرة694ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميريام حازم خلف فالح94161512165128

الطب/جامعة البصرة693.6ثانوية االيالف المتميزاتعلميريم علي محسن صالح95161512156013

الطب/جامعة البصرة693.3ثانوية االيالف المتميزاتعلميفاطمه قاسم محمد مشكور96161512156025

الطب/جامعة البصرة693ثانوية االيالف المتميزاتعلميحنين محمد عبد الجبار شاكر97161512156010

الطب/جامعة البصرة693ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسين سعيد جبار عبد الكريم98161511084119

الطب/جامعة البصرة693ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميآيات حامد عبد النبي فليفل99161512184015

الطب/جامعة البصرة693ثانوية هبة الرافدين للبناتعلمينور الهدى عادل عبد هللا شعبان100161512235030

الطب/جامعة البصرة692.9ثانوية المتميزين للبنينعلميشريف امجد شريف مجدي101161511003024

الطب/جامعة البصرة692.1ثانوية االيالف المتميزاتعلميورود حسام حيدر سلمان102161512156034
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الطب/جامعة البصرة692ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب عسل بداي شندي103161512165182

الطب/جامعة البصرة692ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب عالء يوسف نعمه104161512165185

الطب/جامعة البصرة692ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميفاطمه سلطان عبد الكريم ابراهيم105161512183087

الطب/جامعة البصرة692ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميمريم عماد علي رمضان106161512165323

الطب/جامعة البصرة692اعدادية األبلة للبناتعلميابتهال عدنان عبد القادر فيصل107161512171002

الطب/جامعة البصرة692ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزهراء سهيل نجم عبود108161512165147

الطب/جامعة البصرة692ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميعلي احمد ياسين شريف109161511079068

الطب/جامعة البصرة691ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعلي عباس مهجر يعكوب110161511075152

الطب/جامعة البصرة691اعدادية القرنة للبنينعلميعبد المجيد عبد الخضر باهض كاظم111161511027059

الطب/جامعة البصرة691ثانوية الرافدين المختلطةعلمياحمد راضي جعفر شاتي112161511300003

الطب/جامعة البصرة691اعدادية الهارثة للبناتعلميندى كرار أوهيب سلمان113161512176155

الطب/جامعة البصرة691ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزهراء قتيبه عبد علي ناجي114161512165157

الطب/جامعة البصرة691ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعلي عادل عبد االمير حسين115161511075150

الطب/جامعة البصرة691ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسن عادل عبد الزهره حسن116161511075058

الطب/جامعة البصرة691ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسين علي جبار غضبان117161511075085

الطب/جامعة البصرة691ثانوية الفراهيدي للبنينعلميياسر عالء عبد الرحمن اديب خلف118161511075256

الطب/جامعة البصرة691ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميمروه محمد عباس محسن119161512165314

الطب/جامعة البصرة691ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميهديل اسماعيل حسن جوده120161512165375

الطب/جامعة البصرة691ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفاطمة عبد العباس جاسب مريعي121161512165289

الطب/جامعة البصرة691ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفاطمة عدي سهيل محمد122161512165290

الطب/جامعة البصرة690اعدادية الصادق للبنينعلميعباس نوري عبد الحسين فهد123161511031030

الطب/جامعة البصرة690ثانوية دجلة للبناتعلميايالف يوسف علك صدام124161512243016

الطب/جامعة البصرة690ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميتبارك عبد هللا فرج بدراوي125161512152060

الطب/جامعة البصرة690اعدادية العشار للبناتعلميمريم حسن علي احمد126161512228166

الطب/جامعة البصرة690ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميايه مرتضى محمد جواد127161512165055

الطب/جامعة البصرة690ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب ادريس حميد حسين128161512165164

الطب/جامعة البصرة690ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميحسن خالد يحيى سلمان129161511085030

الطب/جامعة البصرة690ثانوية االيالف المتميزاتعلميمسره سعد عبد الحسين داود130161512156030

الطب/جامعة البصرة689ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينعلميمحمد تقي عباس سالمة محيبس131161511064045

الطب/جامعة البصرة689ثانوية الفراهيدي للبنينعلميزين العابدين اياد سوادي عماره132161511075103

الطب/جامعة البصرة689ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميزينب فالح عبد المهدي ناصر133161512260014

الطب/جامعة البصرة689ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميحسنه كاظم ابراهيم ناصر134161512165085

الطب/جامعة البصرة689ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب عقيل عبد الحسين كريم135161512165183

الطب/جامعة البصرة689ثانوية الفراهيدي للبنينعلمييوسف محمد عباس حبيب136161511075271
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الطب/جامعة البصرة689اعدادية العشار للبناتعلميابرار مؤيد عبد المنعم عبد الجليل137161512228013

الطب/جامعة البصرة689ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلمياالء اسماعيل احمد اسماعيل138161512183014

الطب/جامعة البصرة688.4ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميدانيه رائد عبد اللطيف صالح139161512184101

الطب/جامعة البصرة688ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمينور جالل امجد عبد الباقي140161512165350

الطب/جامعة البصرة688ثانوية الفراهيدي للبنينعلميابراهيم عبد هللا فنجان حسين141161511075007

الطب/جامعة البصرة688ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسين علي زغير موسى142161511084140

الطب/جامعة البصرة688ثانوية االيالف المتميزاتعلميبراء عباس مهدي جاسم143161512156007

الطب/جامعة البصرة688ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميانوار ثجيل خالد طابور144161512152037

الطب/جامعة البصرة688اعدادية البصرة للبناتعلميجمانه لؤي شاكر حميد145161512234034

الطب/جامعة البصرة688اعدادية الفرزدق للبنينعلميمحمد احمد كريم علي146161511028120

الطب/جامعة البصرة688ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميسما ثائر ابراهيم جبر147161512152149

الطب/جامعة البصرة687.3ثانوية المتميزين للبنينعلمييوسف اسامه يوسف عبد الرحمن148161511003057

الطب/جامعة البصرة687ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزينب مالك هاشم محمد149161512184213

الطب/جامعة البصرة687ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميافنان سالم صدام حسن150161512187004

الطب/جامعة البصرة687اعدادية المعقل للبناتعلميصفا وصفي غازي حسين151161512169082

الطب/جامعة البصرة687ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميليلى عبد الرسول محمد جميل علي152161512152190

الطب/جامعة البصرة687ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميحسين جليل كاظم جويد153161511079027

الطب/جامعة البصرة687ثانوية ثغر العراق للبناتعلميهبة اللة مسلم خلف مسجين154161512232076

الطب/جامعة البصرة687اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميفواطم عقيل جادر مغامس155161512218102

الطب/جامعة البصرة686.9ثانوية المتميزين للبنينعلميمحمد حسن علي عبد هللا156161511003042

الطب/جامعة البصرة686.4ثانوية المتميزين للبنينعلمياحمد جمال شاكر سلوم157161511003006

الطب/جامعة البصرة686االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علميفاطمة محمد جاسم مجيد158161512198024

الطب/جامعة البصرة686ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزهراء صباح جوحي عيدي159161512184163

الطب/جامعة البصرة686اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميحيدر عبد االمير هادي سلمان160161511105020

الطب/جامعة البصرة686ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميعال رمضان ابراهيم هاشم161161512165266

الطب/جامعة البصرة686ثانوية الفراهيدي للبنينعلمييوسف عبد الوهاب عبد الكريم جبر162161511075268

الطب/جامعة البصرة686اعدادية البيان للبناتعلميزهراء سالم عبد الحسن يوسف163161512223012

الطب/جامعة البصرة686اعدادية العشار للبناتعلميريام علي سعيد عبد الحسين164161512228069

الطب/جامعة البصرة686ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميكفاية عبد الجليل علي منصور165161512202137

الطب/جامعة البصرة686ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميرند محمد الزم مطلك166161512165120

الطب/جامعة البصرة686اعدادية االبتسامة للبناتعلميفاطمه هاشم مكي راشد167161512253031

الطب/جامعة البصرة686ثانوية البتول للبناتعلمينور صباح جاسم محمد168161512242033

الطب/جامعة البصرة685ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياماني حازم نوري مهدي169161512165033

الطب/جامعة البصرة685ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميصالح بهجت حردان عطيه170161511079050
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الطب/جامعة البصرة685ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفرح صائب عبد الوهاب غفوري171161512165300

الطب/جامعة البصرة685ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسن عبد الواحد محمد عبد الرضا172161511075059

الطب/جامعة البصرة685ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميمجتبى حيدر جابر عطوان173161511085108

الطب/جامعة البصرة685ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمؤمن عبد الواحد رحيم علي174161511060245

طب االسنان/جامعة البصرة704ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب عادل عويد موسى175161512165177

طب االسنان/جامعة البصرة700ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميمريم صادق غالب كاظم176161512165319

طب االسنان/جامعة البصرة699اعدادية السبطين للبنينعلميحسن محسن محيبس صكر177161511016012

طب االسنان/جامعة البصرة699ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب علي زيدان خلف178161512165187

طب االسنان/جامعة البصرة698ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب علي عبد محي179161512165188

طب االسنان/جامعة البصرة698ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميدينا اياد عبد الصمد حاجم180161512165100

طب االسنان/جامعة البصرة698اعدادية العشار للبناتعلميزينب طه ياسين هندال181161512228092

طب االسنان/جامعة البصرة697ثانوية ثغر العراق للبناتعلميشمس ناظم عبد الكريم عبد الحسين182161512232047

طب االسنان/جامعة البصرة696.4ثانوية المتميزين للبنينعلميعبد العزيز باسم عبد المجيد عبد العزيز183161511003025

طب االسنان/جامعة البصرة694اعدادية شط العرب للبناتعلميوفاء محمد عبد الحي عبد اللطيف184161512226195

طب االسنان/جامعة البصرة693.1ثانوية االيالف المتميزاتعلميبتول صخي غانم صخي185161512156006

طب االسنان/جامعة البصرة693ثانوية االيالف المتميزاتعلميشهد يعقوب شياع ساهي186161512156021

طب االسنان/جامعة البصرة691اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميحسن حسين جواد احمد187161511044021

طب االسنان/جامعة البصرة690ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميسحر امين علي عبد الحسين188161512184245

طب االسنان/جامعة البصرة689.6ثانوية المتميزين للبنينعلمياحمد بهاء عبد الحسين احمد189161511003005

طب االسنان/جامعة البصرة689ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمحمد مؤيد نوري ناصر190161511060285

طب االسنان/جامعة البصرة689ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميايه عدي عدنان علي191161512165053

طب االسنان/جامعة البصرة689اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميعلي خالد عبد اللطيف عبد الرزاق192161511044079

طب االسنان/جامعة البصرة687ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزهراء ريسان حسين فالح193161512165145

طب االسنان/جامعة البصرة686اعدادية العشار للبناتعلميزهراء وحيد حمد نفاوه194161512228083

طب االسنان/جامعة البصرة684ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلمياماني حرز هبر عبود195161512152033

طب االسنان/جامعة البصرة684ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميوديان محمد جواد جمعه196161512165381

طب االسنان/جامعة البصرة684ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميروان انتصار ابراهيم عبد الحسين197161512165122

طب االسنان/جامعة البصرة684ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلميشهد محمد أحمد عبد الصاحب198161512151023

طب االسنان/جامعة البصرة684ثانوية ذات الصواري للبناتعلميايناس يونس منصور موسى199161512216004

طب االسنان/جامعة البصرة684ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينسمة نوفل نجم عبد هللا200161512184391

طب االسنان/جامعة البصرة683.6ثانوية المتميزين للبنينعلميمحمد صفاء عبد اللطيف عبد الرضا201161511003044

طب االسنان/جامعة البصرة683.2ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتعلمينور الهدى لؤي فرج عبود202161512166025

طب االسنان/جامعة البصرة683ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميايه خلف جاسم محمد203161512165050

طب االسنان/جامعة البصرة683ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميايناس صالح سامي عبد204161512165049
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طب االسنان/جامعة البصرة683ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزينب مصطفى فهد محسن205161512152130

طب االسنان/جامعة البصرة683ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميحسن عبد االمير رحيم عبيد206161511083012

طب االسنان/جامعة البصرة683ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميحسن عبد الحر عصمان ضرب207161511089032

طب االسنان/جامعة البصرة683اعدادية الهارثة للبناتعلميماريا ناظم عبد النبي صيهود208161512176139

طب االسنان/جامعة البصرة683ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينور احمد عبد العالي نوري209161512184397

طب االسنان/جامعة البصرة683ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينور ميثاق طالب حسون210161512184422

طب االسنان/جامعة البصرة683ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميفاطمة عودة علي منصور211161512202133

طب االسنان/جامعة البصرة683ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينور الهدى عماد جواد خالد212161512184405

طب االسنان/جامعة البصرة683ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميمريم ثائر حبيب حمزه213161512165316

طب االسنان/جامعة البصرة683اعدادية الخنساء للبناتعلميدلهم موسى زياره مناتي214161512230009

طب االسنان/جامعة البصرة683اعدادية الخالصة للبناتعلمياسراء ناصر مخيلف ناصر215161512240005

طب االسنان/جامعة البصرة683ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمياطياف رعد عبد خلف216161512202016

طب االسنان/جامعة البصرة683ثانوية دجلة للبناتعلميليلى عبد الحسن حسين منجل217161512243071

طب االسنان/جامعة البصرة683ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميباقر محمد عبد الوهاب عبد الرزاق218161511060058

طب االسنان/جامعة البصرة683ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسين علي جبار كاظم219161511075086

طب االسنان/جامعة البصرة683ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميبتول رياض عبد االمير حسين220161512165058

طب االسنان/جامعة البصرة682.4ثانوية المتميزين للبنينعلميعمار ماجد عبد الرحيم حمودي221161511003038

طب االسنان/جامعة البصرة682ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميمريم ناظم علي حسين222161512165326

طب االسنان/جامعة البصرة682اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميعبد هللا منذر عبد الجبار حسين223161511105035

طب االسنان/جامعة البصرة682ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميود خالد عبد الحميد عبود224161512183132

طب االسنان/جامعة البصرة682ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميأيالف احمد صدام عبد الكريم225161512152016

طب االسنان/جامعة البصرة682ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميحسن احمد صالح نور226161511085027

طب االسنان/جامعة البصرة682ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياديان عبد الناصر عاتي عبد هللا227161512165009

طب االسنان/جامعة البصرة682ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمياسراء راضي باهض كاظم228161512202005

الصيدلة/جامعة البصرة694اعدادية األبلة للبناتعلميعال حسين علي محسن229161512171036

الصيدلة/جامعة البصرة694ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميوسن مأمون حسين عبد هللا230161512183134

الصيدلة/جامعة البصرة692ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميرباب محمد فاخر محمد231161512165104

الصيدلة/جامعة البصرة689ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميصابرين غسان غريب محمد232161512165253

الصيدلة/جامعة البصرة688ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميعلياء ضياء مهدي صالح233161512165269

الصيدلة/جامعة البصرة686.2ثانوية المتميزين للبنينعلميحسن خالد طاهر عويز234161511003017

الصيدلة/جامعة البصرة686ثانوية رفح للبناتعلميحنان رعد عبد العزيز محسن235161512219022

الصيدلة/جامعة البصرة684ثانوية االيالف المتميزاتعلميزينب سعيد موسى جعفر236161512156015

الصيدلة/جامعة البصرة684اعدادية الفواطم للبناتعلميفاطمة خلف جاسم عودة237161512172046

الصيدلة/جامعة البصرة684ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياكرمين عبد هللا عبد المنعم محمد238161512165028
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الصيدلة/جامعة البصرة683اعدادية الفرزدق للبنينعلميأحمد جاسم عبد الحسين علي239161511028002

الصيدلة/جامعة البصرة683اعدادية البصرة للبناتعلميحنين عبد الصمد عبد الكريم مطر240161512234038

الصيدلة/جامعة البصرة682اعدادية الهارثة للبناتعلميزينب عيدان ناصر كاطع241161512176087

الصيدلة/جامعة البصرة682اعدادية العشار للبناتعلمينور علي حسين ابراهيم242161512228188

الصيدلة/جامعة البصرة682ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميدعاء لطيف حناي موسى243161512184107

الصيدلة/جامعة البصرة682اعدادية الهارثة للبنينعلميكرار حيدر عبد هللا فرحان244161511022134

الصيدلة/جامعة البصرة682ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميرقية عبد الودود عبد الرضا عبد245161512183032

الصيدلة/جامعة البصرة682اعدادية شط العرب للبناتعلميزهراء عبد علي عبد المجيد عبود246161512226082

الصيدلة/جامعة البصرة681.6ثانوية االيالف المتميزاتعلميتقى ليث شريف مجدي247161512156009

الصيدلة/جامعة البصرة681ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينبأ محمد عبد السيد حسين248161512184382

الصيدلة/جامعة البصرة681اعدادية الفاو للبناتعلميحوراء حبيب حزام عبد249161512225023

الصيدلة/جامعة البصرة681ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميسرى رعد عزيز خلف250161512152145

الصيدلة/جامعة البصرة681ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزهراء علي حمزه علي251161512165155

الصيدلة/جامعة البصرة681ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمييسرى جواد كاظم جعفر252161512165384

الصيدلة/جامعة البصرة681اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميعبد هللا احمد حسين غاوي253161511044073

الصيدلة/جامعة البصرة681اعدادية العباسية للبناتعلميفاطمه أحمد عبد الكريم علي254161512233032

الصيدلة/جامعة البصرة681ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميجنة صفاء صبيح صافي255161512165082

الصيدلة/جامعة البصرة681ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميريام عبد الكريم عاشور ثجيل256161512165130

الصيدلة/جامعة البصرة681ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميسماء ثامر عبد الواحد مرزوق257161512165238

الصيدلة/جامعة البصرة681ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزهراء مصطفى جميل مجيد258161512165159

الصيدلة/جامعة البصرة680ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعباس حسن جاسم لفته259161511075122

الصيدلة/جامعة البصرة680ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعلي سامر عبد االمير ظاهر260161511075148

الصيدلة/جامعة البصرة680ثانوية الفراهيدي للبنينعلميبالل حسن ناصر خضير261161511075050

الصيدلة/جامعة البصرة679ثانوية دجلة للبناتعلميضحى ستار ناصر لفتة262161512243058

الصيدلة/جامعة البصرة679ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميساره نجم عبد جاسم263161512165223

الصيدلة/جامعة البصرة679ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميزينب سالم عبد الحسين هادي264161512197019

الصيدلة/جامعة البصرة679اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميكوثر يسر خليفة فري265161512164046

الصيدلة/جامعة البصرة679ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزهراء مرتضى تركي شناوه266161512184178

الصيدلة/جامعة البصرة679ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياالء عبد الحليم حسين عاشور267161512165029

الصيدلة/جامعة البصرة678.9ثانوية المتميزين للبنينعلميعلي صادق عوده صالح268161511003030

الصيدلة/جامعة البصرة678اعدادية العشار للبناتعلميفاطمه ناطق محمد ياسين269161512228159

الصيدلة/جامعة البصرة678ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمينبأ شاكر عبد اللطيف ماضي270161512165335

الصيدلة/جامعة البصرة678االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علميفاطمة عبد الرزاق سويد عبد هللا271161512198023

الصيدلة/جامعة البصرة678ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمصطفى خالد عباس سيد272161511075231
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الصيدلة/جامعة البصرة678اعدادية االجيال للبنينعلمياحمد مصطفى علي عبد االمام273161511014005

الصيدلة/جامعة البصرة678ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمييقين جالل ياسر عبادي274161512165385

الصيدلة/جامعة البصرة678ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميمارينا ابراهيم داود اسحق275161512165311

الصيدلة/جامعة البصرة678اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميمصطفى رائد احمد جباره276161511105072

الصيدلة/جامعة البصرة678ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميرنا باسم عبد مسلم277161512165119

الصيدلة/جامعة البصرة677.3ثانوية االيالف المتميزاتعلميدعاء صفاء نوري عبد الحميد278161512156011

الصيدلة/جامعة البصرة677.2ثانوية المتميزين للبنينعلميعلي كمال عباس مصطفى279161511003032

الصيدلة/جامعة البصرة677ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميعلي حامد عبد النبي علوان280161511089084

الصيدلة/جامعة البصرة677ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميمريم عمران منصور فهد281161512152201

الصيدلة/جامعة البصرة677اعدادية البصرة للبناتعلميمريم عبد اللطيف معتوق عبد اللطيف282161512234111

الصيدلة/جامعة البصرة677ثانوية دجلة للبناتعلمينور أسعد مختاض عالوي283161512243084

الصيدلة/جامعة البصرة677اعدادية الفاو للبناتعلميندى عبد هللا صالح احمد284161512225080

الصيدلة/جامعة البصرة677اعدادية البصرة للبناتعلميهاله صباح محسن زغير285161512234129

الصيدلة/جامعة البصرة677ثانوية االيالف المتميزاتعلميزينب مسلم حسن قاسم286161512156016

الصيدلة/جامعة البصرة677ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميرسل مهدي سالم عبد الحسن287161512165110

الصيدلة/جامعة البصرة677ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزهراء صالح حاتم محمد علي288161512165148

الصيدلة/جامعة البصرة677اعدادية جيكور للبنينعلميحسن باسم عبد الخالق احمد289161511061028

الصيدلة/جامعة البصرة677ثانوية الفراهيدي للبنينعلمياحمد فاضل جاسم محمد290161511075027

الصيدلة/جامعة البصرة677ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمسفر ياسر كنبر مكي291161511060301

الصيدلة/جامعة البصرة677االعدادية المركزية للبنينعلمياسامه عباس عبد الزهره حسين292161511001054

الصيدلة/جامعة البصرة677ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفاطمة مازن قاسم حميد293161512165297

الصيدلة/جامعة البصرة677ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميتبارك عبد الرحيم يونس عامر294161512197008

الصيدلة/جامعة البصرة677اعدادية المعالي للبناتعلميزينب يوسف احمد ناصر295161512173027

الصيدلة/جامعة البصرة676.6ثانوية االيالف المتميزاتعلمياالء سامي وصفي شحيتي296161512156004

الصيدلة/جامعة البصرة676ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتعلميآالء قيصر عبد العباس هندي297161512196001

الصيدلة/جامعة البصرة676االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد مصطفى باقر عالوي298161511001498

الصيدلة/جامعة البصرة676اعدادية الخالصة للبناتعلمينوال نصيف جاسم محمد299161512240168

الصيدلة/جامعة البصرة676اعدادية العشار للبناتعلميزهراء صادق عطيه راشد300161512228077

الصيدلة/جامعة البصرة676ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلمياديان قاسم حسن جعفر301161512183011

الصيدلة/جامعة البصرة676ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميأسماء ضياء عبد الستار احمد302161512183005

الصيدلة/جامعة البصرة676للبنات (ع)ثانوية االمام موسى الكاظم علميتاله معن احمد جاسم303161512192002

الصيدلة/جامعة البصرة676ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميسجى محمد حسين صبر304161512165227

الصيدلة/جامعة البصرة676ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميعادل طالل جميل مسلم305161511085063

الصيدلة/جامعة البصرة676ثانوية الفراهيدي للبنينعلمييوسف رضوان عباس احمد306161511075263
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الصيدلة/جامعة البصرة676ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميمحمد علي سهيل جاسم محمد307161511085123

الصيدلة/جامعة البصرة676ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميحوراء علي شاتي خضير308161512162011

الصيدلة/جامعة البصرة676اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميحسام عبد السالم صبري عبد االمام309161511030042

الصيدلة/جامعة البصرة676ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياالء مهند ياسين يوسف310161512165032

الصيدلة/جامعة البصرة676اعدادية االندلس للبناتعلميديانا مسلم محمد مسلم311161512170019

الصيدلة/جامعة البصرة676اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمحمد سعد عبد الكريم موسى312161511030129

الصيدلة/جامعة البصرة675ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسين غالب داغر سعود313161511084147

الصيدلة/جامعة البصرة675ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميهنادي فايز شناوه جعفر314161512152251

الصيدلة/جامعة البصرة675ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميبنين فؤاد دواي جدوع315161512152055

الصيدلة/جامعة البصرة675ثانوية الرماح العوالي المختلطةعلميإستبرق قاسم عدنان عيسى316161512307001

الصيدلة/جامعة البصرة675اعدادية العشار للبناتعلميهدى ابراهيم علي ابراهيم317161512228196

الصيدلة/جامعة البصرة675ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميانوار ثجيل دفار ساير318161512152038

الصيدلة/جامعة البصرة675اعدادية شط العرب للبنينعلميمصطفى عبد المحسن مصطفى بحيوس319161511049182

الصيدلة/جامعة البصرة675ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميكرار عبد الزهره يسر موسى320161511089111

الصيدلة/جامعة البصرة675اعدادية المعقل للبنينعلميمحمد فالح فنجان محمد321161511019195

الصيدلة/جامعة البصرة675ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميشمس علي كاظم ابراهيم322161512184262

الصيدلة/جامعة البصرة675ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميفاطمة مظفر عبد الرسول علوان323161512184323

الصيدلة/جامعة البصرة675ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميسما فوزي كاظم شاهين324161512165237

الصيدلة/جامعة البصرة674.2ثانوية االيالف المتميزاتعلميفرح عالء هاشم محمد325161512156027

الهندسة/جامعة البصرة686اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميمجتبى محمد عبد الوهاب مهودر326161511105056

الهندسة/جامعة البصرة680ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميتمارا روز ماري جوني الفريد يعقوب327161512165074

الهندسة/جامعة البصرة675ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمرتضى قصي مسلم بندر328161511075224

الهندسة/جامعة البصرة674ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميضحى عبد الكريم عبد الزهره كنعان329161512184278

الهندسة/جامعة البصرة673ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميهاله داود سالم احمد330161512165364

الهندسة/جامعة البصرة673ثانوية البتول للبناتعلميغفران محمد هاشم يوسف331161512242024

الهندسة/جامعة البصرة673ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميساره عبد الحسين فليح حسين332161512165212

الهندسة/جامعة البصرة673ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميشيرين سمير هاشم رشيد333161512165252

الهندسة/جامعة البصرة673اعدادية ذو النورين للبنينعلميعزيز عبد عزيز سعدون334161511041041

الهندسة/جامعة البصرة673ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميمرتضى فاضل علوان عزيز335161511083090

الهندسة/جامعة البصرة673اعدادية الرضوان للبنينعلمياحمد علي كاظم سبتي336161511047010

الهندسة/جامعة البصرة673ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب عالء شاوي مشعان337161512165184

الهندسة/جامعة البصرة672ثانوية ثغر العراق للبناتعلميزينب كاظم جبار علي338161512232036

الهندسة/جامعة البصرة672ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميشهد خالد جبار سوادي339161512184263

الهندسة/جامعة البصرة672ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميبنين خالد احمد عبد القادر340161512183021
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الهندسة/جامعة البصرة671ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمياسراء محي سلمان حمد341161512202008

الهندسة/جامعة البصرة671االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد الباقر عبد علي طالب درويش342161511001440

الهندسة/جامعة البصرة670ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميرفل علي محمد جواد صنكور343161512165116

الهندسة/جامعة البصرة670اعدادية العزم المختلطةعلميحيدر شري باهض فعيل344161511309028

الهندسة/جامعة البصرة670ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميآية جواد نوري جواد345161512184023

الهندسة/جامعة البصرة670االعدادية المركزية للبنينعلميمرتضى محمد منان داغر346161511001523

الهندسة/جامعة البصرة670ثانوية الميثاق للبنينعلميأحمد علي عواد عبادي347161511037001

الهندسة/جامعة البصرة670ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينهى سعدي شاكر محمود348161512184395

الهندسة/جامعة البصرة670اعدادية العشار للبناتعلميمريم بركات حسين جاسم349161512228163

الهندسة/جامعة البصرة670ثانوية ثغر العراق للبناتعلمياسراء محسن كاظم عاشور350161512232003

الهندسة/جامعة البصرة670ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميايمان أوس مجيد عبد هللا351161512152041

الهندسة/جامعة البصرة670ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميهدى حسن عبد شهواز352161512152242

الهندسة/جامعة البصرة670ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفرح رعد كامل ثجيل353161512165299

الهندسة/جامعة البصرة670ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميمسره عبد العظيم لطيف معيجل354161512165329

الهندسة/جامعة البصرة670ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميعباس عبد هللا عبد الحسين عبد هللا355161511079052

الهندسة/جامعة البصرة670ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسن ثائر عبد الواحد مرزوق356161511075055

الهندسة/جامعة البصرة670ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميسالم عادل علي حسين357161511084225

الهندسة/جامعة البصرة670اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميمحمد صباح صبري نجم358161511105061

الهندسة/جامعة البصرة670ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميايات منذر مجيد محمود359161512165044

الهندسة/جامعة البصرة670ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميساره هاني خلف علي360161512165224

الهندسة/جامعة البصرة670ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميرانيه مهند صبيح يوسف361161512165103

الهندسة/جامعة البصرة669.8ثانوية االيالف المتميزاتعلميمريم حسني اسماعيل حيدر362161512156028

الهندسة/جامعة البصرة669.3ثانوية المتميزين للبنينعلميحسن صادق يحيى صالح363161511003018

الهندسة/جامعة البصرة669.1ثانوية المتميزين للبنينعلميعلي ماجد اصغر محمد تقي364161511003034

الهندسة/جامعة البصرة669ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميغدير باسم مفتن اوحيد365161512184293

الهندسة/جامعة البصرة669اعدادية حيفا للبناتعلميزينب حسن علي حاجم366161512220017

الهندسة/جامعة البصرة669ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميحيدر عماد كامل صبر367161511079038

الهندسة/جامعة البصرة669اعدادية شط العرب للبنينعلميابراهيم عبد المطلب عبد الكريم أحمد368161511049001

الهندسة/جامعة البصرة669اعدادية التراث العربي للبناتعلمينجاة عبد االمير نعمه عبد الحسين369161512179040

الهندسة/جامعة البصرة669ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميريان لطيف عبد الحسن علي اكبر370161512184146

الهندسة/جامعة البصرة669ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميريم زيد قحطان كريم371161512184149

الهندسة/جامعة البصرة669ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميعلي كاظم علي حيدر372161511063093

الهندسة/جامعة البصرة669اعدادية العشار للبناتعلميآيه موفق عبد الصمد احمد373161512228011

الهندسة/جامعة البصرة669االعدادية المركزية للبنينعلميمرتضى جبار عبد شريجي374161511001516
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الهندسة/جامعة البصرة669اعدادية البصرة للبناتعلميمروه نعيم كامل عيدان375161512234110

الهندسة/جامعة البصرة669ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمصطفى عامر عبد الساده عبد الزهره376161511075235

الهندسة/جامعة البصرة669ثانوية الفراهيدي للبنينعلميبراق عبد الخالق زكي بنيان377161511075049

الهندسة/جامعة البصرة669اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميمحمد جعفر حسون فهد378161511105058

الهندسة/جامعة البصرة669ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلمينور صباح عبد الرضا علي379161512152227

الهندسة/جامعة البصرة669ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفاطمة صالح شريف عبد الرضا380161512165284

الهندسة/جامعة البصرة669اعدادية شط العرب للبناتعلمينور ضياء سلمان عبود381161512226181

الهندسة/جامعة البصرة669اعدادية المعالي للبناتعلميهند فاضل عباس عارف382161512173061

الهندسة/جامعة البصرة668ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمينسرين سرمد عبد الرزاق سهيل383161512165340

الهندسة/جامعة البصرة668ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميسلسبيل محمد عبد هللا علي384161512165234

الهندسة/جامعة البصرة668اعدادية البصرة للبناتعلمياسراء نعمه عناد عايد385161512234007

الهندسة/جامعة البصرة668اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميزينب توفيق محمد حاجي386161512210053

الهندسة/جامعة البصرة668ثانوية الماجدات للبناتعلميمريم عادل يعقوب محمود387161512211028

الهندسة/جامعة البصرة668اعدادية الهارثة للبنينعلميحسن علي مخور مهدي388161511022035

الهندسة/جامعة البصرة668ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزهراء امين احمد نصار389161512184155

الهندسة/جامعة البصرة668ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفاطمة عدي ياسين طه390161512165291

الهندسة/جامعة البصرة668ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسن ماجد مناتي شرهان391161511075069

الهندسة/جامعة البصرة668ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعلي عبد الكريم كنهل علي392161511075156

الهندسة/جامعة البصرة668ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلمياحمد توفيق ناصر عبد الكريم393161511084019

الهندسة/جامعة البصرة668ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميمحمد مهند عبد الكاظم دهيك394161511079109

الهندسة/جامعة البصرة668ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسين ناجح يوسف عزيز395161511075092

الهندسة/جامعة البصرة668ثانوية االعالم للبنينعلمياحمد حسين علي محمد396161511045003

الهندسة/جامعة البصرة668ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميسارة سمير حسين عبد السادة397161512152135

الهندسة/جامعة البصرة668ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميمرام عبد القادر شهيب أحمد398161512152191

الهندسة/جامعة البصرة667ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميسحر ناجي مجيد هارون399161512183062

الهندسة/جامعة البصرة667ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفاطمة حسن فليح بندر400161512165279

الهندسة/جامعة البصرة667اعدادية األبلة للبناتعلميبيداء صفاء كامل عبد الزهرة401161512171009

الهندسة/جامعة البصرة667ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميشهد علي حسن صالح402161512202110

الهندسة/جامعة البصرة667االعدادية المركزية للبنينعلميمحسن خلف جعفر علوان403161511001433

الهندسة/جامعة البصرة667االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد احمد ناصر احمد404161511001439

الهندسة/جامعة البصرة667االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد قاسم محمد عليل405161511001493

الهندسة/جامعة البصرة667ثانوية ثغر العراق للبناتعلميمريم محمد عبد الزهرة حسن406161512232065

الهندسة/جامعة البصرة667ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميحوراء توفيق رمضان حسين407161512202058

الهندسة/جامعة البصرة667اعدادية الفضيلة للبناتعلميغفران قاسم صالح عبد408161512212049
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الهندسة/جامعة البصرة667االعدادية المركزية للبنينعلميعلي رحيم خلف شخير409161511001328

الهندسة/جامعة البصرة667اعدادية االريج للبناتعلميزينب حلو لعيبي زهراو410161512238021

الهندسة/جامعة البصرة666االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علميازهار عدنان عبد العزيز داود411161512198001

الهندسة/جامعة البصرة666ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميسداف محمد مرتضى عبد الواحد412161512165229

الهندسة/جامعة البصرة666ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمينور عمار ناصر معتوق413161512165355

الهندسة/جامعة البصرة666ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميسارة علي عبد خضير414161512202096

الهندسة/جامعة البصرة666اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلمياحمد علي زكي فرعون415161511105009

الهندسة/جامعة البصرة666ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميمالذ محمد عبد الرحيم جاسم416161512202141

الهندسة/جامعة البصرة666ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلمياالء مشتاق طالب عبد الزهرة417161512207003

الهندسة/جامعة البصرة666اعدادية المعقل للبناتعلميهدى سالم داغر سهر418161512169128

الهندسة/جامعة البصرة666ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفاطمة طالب عبد النبي سلمان419161512165285

الهندسة/جامعة البصرة666اعدادية الفواطم للبناتعلمينبأ خزعل صكبان شالل420161512172053

الهندسة/جامعة البصرة666ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميضحى حافظ عبد الستار عبد النبي421161512184276

الهندسة/جامعة البصرة666ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميجمانه قاسم محمد فرج422161512165079

الهندسة/جامعة البصرة666اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميابراهيم احمد عبد هللا عبد الواحد423161511105004

الهندسة/جامعة البصرة666ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزهراء عالء حسين عبد علي424161512152107

الهندسة/جامعة البصرة666ثانوية الفراهيدي للبنينعلميابراهيم باسم حسن عاشور425161511075004

الهندسة/جامعة البصرة666ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميتبارك عبد المهدي جبر كاظم426161512152061

الهندسة/جامعة البصرة666ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميتقى حسين رضا محمد جواد427161512165070

الهندسة/جامعة البصرة666ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميليلى قيس صادق جعفر428161512183096

الهندسة/جامعة البصرة665.1ثانوية المتميزين للبنينعلميكرار صباح ثجيل حسين429161511003041

الهندسة/جامعة البصرة665اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميهاني محمد جاسم حمادي430161511050123

الهندسة/جامعة البصرة665اعدادية القرنة للبنينعلميعلي هاشم حميد طاهر431161511027071

الهندسة/جامعة البصرة665ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميعبير عبد العباس كشمر حمدي432161512165262

الهندسة/جامعة البصرة665اعدادية العشار للبناتعلميحوراء حسن جعفر حسين433161512228043

الهندسة/جامعة البصرة665ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميساره علي عباس فالح434161512183057

الهندسة/جامعة البصرة665ثانوية الجواهري األهلية للبنينعلميمحمد قاسم جيجان هميم435161511078048

الهندسة/جامعة البصرة665ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميمنى عباس سالم حمدان436161512152209

الهندسة/جامعة البصرة665اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميدينا عاشور عباس خلف437161512153026

الهندسة/جامعة البصرة665ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميفاطمة مهدي جبار جياد438161512162042

الهندسة/جامعة البصرة665ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميمزدلفه جعفر صادق رشيد439161512165328

الهندسة/جامعة البصرة665ثانوية الفراهيدي للبنينعلميالحسن علي حسين سلمان440161511075038

الهندسة/جامعة البصرة665ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميحسنين رجاوي قاسم علوان441161511089038

الهندسة/جامعة البصرة665ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميساره عبد هللا غايب سراب442161512183056
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الهندسة/جامعة البصرة665ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب فتحي عبد هللا محسن443161512165194

الهندسة/جامعة البصرة665اعدادية العشار للبناتعلميرانيا هادي عبد الواحد عبود444161512228057

الهندسة/جامعة البصرة664ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلميزينب اياد عبد هللا سبتي445161512151020

الهندسة/جامعة البصرة664ثانوية الرافدين المختلطةعلميعباس رزاق علي جابر446161511300038

الهندسة/جامعة البصرة664اعدادية الهارثة للبناتعلميأبرار وادي مهدي عبد447161512176001

الهندسة/جامعة البصرة664ثانوية المعرفة للبناتعلميساره ناصر محمد صالح غانم448161512175031

الهندسة/جامعة البصرة664ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميريام عبد الكاظم عبد هللا بطي449161512165129

الهندسة/جامعة البصرة664ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمياالء مصطفى فاضل حميد450161512202022

الهندسة/جامعة البصرة664ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميمريم قاسم عبد العباس حسين451161512152202

الهندسة/جامعة البصرة664اعدادية القرنة للبناتعلميعلياء ناظم مجبل عيسى452161512154021

الهندسة/جامعة البصرة664االعدادية المركزية للبنينعلميحسين جاسم محمد خضير453161511001128

الهندسة/جامعة البصرة664ثانوية الفراهيدي للبنينعلميالحسن عبد الرحمن احمد ابراهيم454161511075037

الهندسة/جامعة البصرة664ثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلميبهاء الدين ضياء شناوة عبد علي455161511094006

الهندسة/جامعة البصرة664ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميمريم فاضل جاسم محمد456161512183101

الهندسة/جامعة البصرة663ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميعبير علي محير كريم457161512183077

الهندسة/جامعة البصرة663ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميساره علي عبد الصمد خضير458161512165218

الهندسة/جامعة البصرة663ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفيافي عبد االمير شمخي البصر459161512165303

الهندسة/جامعة البصرة663ثانوية الحر الرياحي المختلطةعلميوفاء عبد الخالق طالب عبيد460161512308014

الهندسة/جامعة البصرة663اعدادية البسمة للبناتعلميزينب شاكر محيسن حسين461161512257017

الهندسة/جامعة البصرة663اعدادية الهارثة للبناتعلميفاطمة خالد عبد الرضا كنعان462161512176126

الهندسة/جامعة البصرة663اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميحسين صبري مرزوق محسن463161511044030

الهندسة/جامعة البصرة663ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمينوف ابراهيم خليل ابراهيم464161512165359

الهندسة/جامعة البصرة663ثانوية ثغر العراق للبناتعلميهالة وهاب جليل كباشي465161512232075

الهندسة/جامعة البصرة663ثانوية ثغر العراق للبناتعلميهبة طالب هادي علوي466161512232077

الهندسة/جامعة البصرة663ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميحنان عودة حسن صالح467161512202053

الهندسة/جامعة البصرة663ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميفاطمه محمد عواد طاهر468161512152183

الهندسة/جامعة البصرة663االعدادية المركزية للبنينعلميسامر ميثم غالب زعيبل469161511001214

الهندسة/جامعة البصرة663اعدادية العروبة للبناتعلميفاطمه كاظم حسين خضير470161512237037

الهندسة/جامعة البصرة663ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميمها هشام حسن حميد471161512165331

الهندسة/جامعة البصرة663ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميحسن عبد الرضا موسى حسن472161511085031

الهندسة/جامعة البصرة663ثانوية الفراهيدي للبنينعلمياحمد مرتضى حسن حسين473161511075033

الهندسة/جامعة البصرة663ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعلي حسن علي حسين474161511075143

الهندسة/جامعة البصرة663ثانوية االعالم للبنينعلميحسن وهب عبد الرزاق قاسم475161511045007

الهندسة/جامعة البصرة663اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميحيدر منقذ عبد الرضا علي476161511044041
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الهندسة/جامعة البصرة663ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميمرتضى رويح خفي خليف477161511067050

الهندسة/جامعة البصرة663اعدادية األبلة للبناتعلميمروه عبد الكريم كاظم عبد الكريم478161512171042

الهندسة/جامعة البصرة662ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعلي عبد الرحمن مزهر مكي479161511075154

الهندسة/جامعة البصرة662ثانوية الفرات المختلطةعلميمشعل جريح صالح طارش480161511301037

الهندسة/جامعة البصرة662ثانوية حمورابي االهلية للبنينعلميسعد جمعة خلف عاتي481161511071014

الهندسة/جامعة البصرة662ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميحسناء علي عبد الحسين عبد الكريم482161512165084

الهندسة/جامعة البصرة662ثانوية ثغر العراق للبناتعلميسكينه طالب جبار معله483161512232044

الهندسة/جامعة البصرة662ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميساره عدي عدنان علي484161512165215

الهندسة/جامعة البصرة662ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمصعب ماجد نوري مولى485161511060317

الهندسة/جامعة البصرة662ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمينور كريم نتيش والي486161512202161

الهندسة/جامعة البصرة662اعدادية العشار للبناتعلميآيه فراس علي عبود487161512228010

الهندسة/جامعة البصرة662اعدادية شط العرب للبناتعلميتبارك عبد الكريم ياسين حمود488161512226039

الهندسة/جامعة البصرة662ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلميرفل قاسم حنون تركي489161512151019

الهندسة/جامعة البصرة662ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياسراء ابا ذر كامل رسن490161512165019

الهندسة/جامعة البصرة662ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعبد هللا عبد الزهره عبد النبي عبد هللا491161511075135

الهندسة/جامعة البصرة662ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحمزه جواد كاظم حبيب492161511075093

الهندسة/جامعة البصرة661.4ثانوية المتميزين للبنينعلميعلي فؤاد حسن عباس493161511003031

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميبنين احمد جاسم محمد494161512165064

الهندسة/جامعة البصرة661اعدادية المعقل للبناتعلميزهراء زكريا يحيى علي495161512169046

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميساره غسان علي محسن496161512165220

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفاطمة احمد عبد الحافظ ذياب497161512165276

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفرقان سامي زغير حسن498161512165301

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميمروه كامل عبد الدايم عبد الواحد499161512165313

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمصطفى جاسم عباس صالح500161511084439

الهندسة/جامعة البصرة661اعدادية القرنة للبنينعلميحسين خليل اسماعيل عبد الجليل501161511027028

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتعلميتبارك تحسين عبد القادر دوحي502161512166004

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية رفح للبناتعلميفاطمه كاظم حبيب مجيد503161512219075

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية دجلة للبناتعلميشهد جعفر صبري شبر504161512243055

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية الشام للبناتعلميزمزم سرحان ابراهيم جوده505161512254016

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية الرافدين المختلطةعلميمنتظر محمد حسين علي506161511300092

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميابرار احمد عبد الرضا عبد الحسين507161512165001

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميابرار علي خير هللا جاسم508161512165002

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميسجاد صالح حسن عبد النبي509161511085053

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلميفاطمة كفاح بدر عبد هللا510161512151030
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الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعلي موسى نعمه عبد الحسن511161511060220

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميرند عادل حسن ياسر512161512162019

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلميزينب محمد سلمان أتهام513161512151022

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمياسراء رمزي عبد الحسين جاسم514161512184036

الهندسة/جامعة البصرة661ثانوية الكفاح االهلية للبناتعلميسرى فوزي يوسف سعدون515161512190020

الهندسة/جامعة البصرة660ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميانفال ارشد علي حسين516161512165036

الهندسة/جامعة البصرة660ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب عمار عبد الحسن محمد علي517161512165191

الهندسة/جامعة البصرة660ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميفاطمه طارق حسين طاهر518161512260024

الهندسة/جامعة البصرة660االعدادية المركزية للبنينعلميفؤاد نمير جاسم محمد519161511001396

الهندسة/جامعة البصرة660ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميانوار حيدر نعمه طعمه520161512165037

الهندسة/جامعة البصرة660اعدادية شط العرب للبنينعلميحيدر كامل عباس فعل521161511049064

الهندسة/جامعة البصرة660ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمجتبى احمد محسن عذبي522161511075186

الهندسة/جامعة البصرة660ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمحمد علي لفته محمد523161511075207

الهندسة/جامعة البصرة660اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميحيدر حامد عبد هللا محسن524161511039053

الهندسة/جامعة البصرة660اعدادية البصرة للبناتعلميايه اياد سلمان جاسم525161512234024

الهندسة/جامعة البصرة660ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميجهان شاكر طالل ياسر526161512152066

الهندسة/جامعة البصرة660ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزينب عبد المنعم حسن بادع527161512152121

الهندسة/جامعة البصرة660ثانوية الباسقات للبنينعلميروكان جثير جياد شاتي528161511004011

الهندسة/جامعة البصرة660االعدادية المركزية للبنينعلميسيف وليد نعمة حمود529161511001233

الهندسة/جامعة البصرة660ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميكامل محمد كامل حنون530161511079089

الهندسة/جامعة البصرة660ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعلي عبد الزهرة عيدان بدراوي531161511060202

الهندسة/جامعة البصرة660ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعلي عبد الحسين وادي محمود532161511075153

الهندسة/جامعة البصرة659ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميدعاء حيدر عبود زاهي533161512165098

الهندسة/جامعة البصرة659اعدادية البصرة للبناتعلميرسل عدنان ولي عبود534161512234056

الهندسة/جامعة البصرة659ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينور الهدى رمضان صالح زغير535161512184401

الهندسة/جامعة البصرة659اعدادية الفضيلة للبناتعلميذكرى سلطان صيهود عذافه536161512212021

الهندسة/جامعة البصرة659اعدادية الخالصة للبناتعلميحنان حاتم حسين جودة537161512240039

الهندسة/جامعة البصرة659ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميسارة محمد صادق خلف538161512202098

الهندسة/جامعة البصرة659ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميبسمة ابراهيم يعقوب حسين539161512184067

الهندسة/جامعة البصرة659اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلمياسماء محمد خلف غانم540161512164003

الهندسة/جامعة البصرة659ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميفاطمة مهدي داود ناصر541161512184324

الهندسة/جامعة البصرة659ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميساره عالء موسى محمد542161512165217

الهندسة/جامعة البصرة659اعدادية شط العرب للبناتعلميدعاء باسم حميد عبد الحسين543161512226059

الهندسة/جامعة البصرة659اعدادية العشار للبناتعلميزهراء محمد ابراهيم محمد544161512228081
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الهندسة/جامعة البصرة659اعدادية العشار للبناتعلميزينب شاكر عبد الرزاق خالد545161512228091

الهندسة/جامعة البصرة659اعدادية الفاو للبناتعلميرحمه سعود عزيز عبد الرضا546161512225028

الهندسة/جامعة البصرة659اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميسجاد أياد احمد سعيد مجيسر547161511105024

الهندسة/جامعة البصرة659االعدادية المركزية للبنينعلميمهيمن حميد مكشف فياض548161511001565

الهندسة/جامعة البصرة659اعدادية اليرموك للبنينعلميسالم محمد حسين شريب549161511033046

الهندسة/جامعة البصرة659اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعلميكامل علي عبد علي صالح550161511020104

الهندسة/جامعة البصرة659اعدادية االصمعي للبنينعلميمرتضى هاشم جليل حمود551161511010078

الهندسة/جامعة البصرة659ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميضياء حبيب مليج حسن552161511067032

الهندسة/جامعة البصرة659اعدادية ابي الخصيب للبنينعلمياحمد عبد هللا عبد الباقي عبد هللا553161511044006

الهندسة/جامعة البصرة659ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميرقية عبد هللا عبد الرحمن صالح554161512183031

الهندسة/جامعة البصرة658.3ثانوية االيالف المتميزاتعلميمريم نجم معيبد طريف555161512156029

الهندسة/جامعة البصرة658ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميعلياء منذر عبد االله عيدان556161512183082

الهندسة/جامعة البصرة658اعدادية الهارثة للبناتعلميشفاء علي فايز يوسف557161512176106

الهندسة/جامعة البصرة658اعدادية الهارثة للبنينعلميقاسم كامل عبد الواحد حسن558161511022133

الهندسة/جامعة البصرة658اعدادية الهارثة للبنينعلميحيدر فاخر صبري سلمان559161511022059

الهندسة/جامعة البصرة658ثانوية الكباسي للبناتعلميهدى شاكر صالح مهدي560161512247042

الهندسة/جامعة البصرة658ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميهدير محمود محمد علي561161512202169

الهندسة/جامعة البصرة658اعدادية العشار للبناتعلميآيه صالح مهدي صالح562161512228009

الهندسة/جامعة البصرة658االعدادية المركزية للبنينعلمياركان مزهر ياسين عناد563161511001050

الهندسة/جامعة البصرة658اعدادية الرسالة للبنينعلميعلي خالد عودة فرج564161511013058

الهندسة/جامعة البصرة658ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميعلي عبد الزهرة عبد الصمد خضير565161511085090

الهندسة/جامعة البصرة658ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميعبد هللا عباس حسون جاهن566161511067034

الهندسة/جامعة البصرة658ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميعبد هللا كاظم صابر جبر567161511067035

الهندسة/جامعة البصرة658ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلميفاطمة هادي عبد الكريم عبد الرضا568161512151031

الهندسة/جامعة البصرة658ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميغدير عبد المحسن عبد حطاب569161512165271

الهندسة/جامعة البصرة657اعدادية حيفا للبناتعلميهاله يوسف محمد يوسف570161512220050

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميحوراء لطيف قاطع عجيل571161512152073

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميانفال نايف عذار بردان572161512184051

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية الرافدين المختلطةعلميبشير حامد قاسم سلمان573161511300013

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية الرافدين المختلطةعلميحسين عدنان عبد غازي بناي574161511300019

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميسلسبيل احمد عبد الرحمن عبد هللا575161512202105

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد خيري محيسن كاظم576161511084384

الهندسة/جامعة البصرة657اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميقاسم رمضان نصر علي577161511030106

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتعلميدعاء فليح حسن عبد هللا578161512196007
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الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمحمد حسين محمد عبد الجليل579161511075193

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعباس هادي عباس يعقوب580161511075126

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية ثغر العراق للبناتعلميازل قاسم عبد الزهرة عبد علي581161512232002

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلمياروى علي عبد القادر عبد الباري582161512152020

الهندسة/جامعة البصرة657اعدادية اليرموك للبنينعلميحمزه عبد العزيز عبد الزهره عبد هللا583161511033040

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياثمار ميثم جعفر تركي584161512165005

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميمحمد يحيى عبد علي يوسف585161511079111

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميارشد كاظم حسن عبد هللا586161511084063

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميمحمد جاسم محمد جليل587161511089122

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعباس جواد كامل سعدون588161511060146

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميمجتبى هادي نعيم عبيد589161511083072

الهندسة/جامعة البصرة657ثانوية الكفاح األهلية للبنينعلميعبد هللا عبد االمام سعدون ثجيل590161511096035

الهندسة/جامعة البصرة656ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتعلميسارة احمد عبد هللا علي591161512166012

الهندسة/جامعة البصرة656ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميزينب خيري هاشم دعيمث592161512202084

الهندسة/جامعة البصرة656ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزهره خيري علي عبد هللا593161512165161

الهندسة/جامعة البصرة656ثانوية الرافدين المختلطةعلميعلي عدنان عبد ضيدان594161511300056

الهندسة/جامعة البصرة656االعدادية المركزية للبنينعلميمهدي صالح عيسى عباس595161511001559

الهندسة/جامعة البصرة656ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمينبأ حامد خلف سهر596161512202147

الهندسة/جامعة البصرة656ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميمريم جاسم مريود عناية597161512184349

الهندسة/جامعة البصرة656ثانوية الفراهيدي للبنينعلميفيصل سرار فاروق حبيب598161511075177

الهندسة/جامعة البصرة656ثانوية العلياء للبناتعلميزهراء طاهر عبل حبيب599161512227021

الهندسة/جامعة البصرة656اعدادية العشار للبناتعلميشهد امين تعبان عبد الحسين600161512228129

الهندسة/جامعة البصرة656اعدادية المعقل للبنينعلميمدرك لعيبي عاشور خلف601161511019202

الهندسة/جامعة البصرة656ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياديان عبد الكريم رشك لعيبي602161512165008

الهندسة/جامعة البصرة656ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميساره ستار جبار جدوع603161512165208

الهندسة/جامعة البصرة656ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميعقيل حسن عبد االمام كاظم604161511090065

الهندسة/جامعة البصرة656ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعبد هللا رحيم محمد فرج605161511060168

الهندسة/جامعة البصرة656ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميمحمد حمدان شرهان ماجد606161511089130

الهندسة/جامعة البصرة656ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلمياحمد ماجد ناصر سدخان607161511084053

الهندسة/جامعة البصرة656ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميتبارك محمد جاسم محمد608161512165069

الهندسة/جامعة البصرة655.7اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميأيليا علي نهاب ملبس609161511105002

الهندسة/جامعة البصرة655.4ثانوية االيالف المتميزاتعلميفاطمه عمار فتحي هادي610161512156024

الهندسة/جامعة البصرة655ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميهبه محمد جبار حمد611161512183125

الهندسة/جامعة البصرة655ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميسارة كاظم علي عبادي612161512184234
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الهندسة/جامعة البصرة655ثانوية رفح للبناتعلميشهد جواد كاظم ناصر613161512219058

الهندسة/جامعة البصرة655ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد راضي اخميط علي614161511084386

الهندسة/جامعة البصرة655ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميايات باسل سالم محمد615161512165038

الهندسة/جامعة البصرة655ثانوية الفراهيدي للبنينعلميكرار حيدر جواد عبد هللا616161511075180

الهندسة/جامعة البصرة655اعدادية العشار للبناتعلميداليا عالء الدين برهان الدين عبد الكريم617161512228049

الهندسة/جامعة البصرة655ثانوية ثغر العراق للبناتعلميدالل عبد االمير جاسب خضير618161512232016

الهندسة/جامعة البصرة655ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميجيهان شاكر كشيش محمد619161512152067

الهندسة/جامعة البصرة655اعدادية اليرموك للبنينعلميسيف وسام جاسم محمد620161511033047

الهندسة/جامعة البصرة655ثانوية دجلة للبناتعلميابتهال عبد العزيز عبد الزهرة عبد هللا621161512243012

الهندسة/جامعة البصرة655ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميهدى قصي ياسين طه622161512251050

الهندسة/جامعة البصرة655ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميربيعه مالك انس سلمان623161512152083

الهندسة/جامعة البصرة655ثانوية االيالف المتميزاتعلميياسمين عدي محمد حسن قاسم624161512156035

الهندسة/جامعة البصرة655اعدادية سبأ للبناتعلميمريم غسان علي حمود625161512174043

الهندسة/جامعة البصرة654ثانوية الرافدين االهلية للبناتعلميمريم عدنان طه ابراهيم626161512189037

الهندسة/جامعة البصرة654ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميداليا قيس خليل خلف627161512165095

الهندسة/جامعة البصرة654ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميهند رياض نجم عبود628161512165378

الهندسة/جامعة البصرة654ثانوية الرافدين المختلطةعلميجعفر حامد قاسم سلمان629161511300016

الهندسة/جامعة البصرة654ثانوية النور للبناتعلميزهراء محمود ناصر خلف630161512275006

الهندسة/جامعة البصرة654ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمصطفى أمين عبد الوهاب عبد الرزاق631161511060305

الهندسة/جامعة البصرة654ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمحمد عقيل عبد الواحد كيطان632161511075204

الهندسة/جامعة البصرة654ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميكرار صفاء كاظم عبد633161511060238

الهندسة/جامعة البصرة654ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعبد هللا اياد خليفه محمد634161511075130

الهندسة/جامعة البصرة654ثانوية النبأ للبناتعلميزينب عادل نصر زغير635161512215009

الهندسة/جامعة البصرة654ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلميزينب جالل نافع صبري636161512163025

الهندسة/جامعة البصرة654اعدادية الهدى للبناتعلميعطاف عادل عبد الكريم شهاب637161512150041

الهندسة/جامعة البصرة653ثانوية دجلة للبناتعلميزينب خير هللا جبار عبد الرضا638161512243042

الهندسة/جامعة البصرة653اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميأسوان ماجد حسن صالح639161512245004

الهندسة/جامعة البصرة653اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميعبد الرحمن عبد اللطيف عبد الرحمن عبد اللطيف640161511105029

الهندسة/جامعة البصرة653اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميعلي عبد الحسين مهدي ابراهيم641161511105040

الهندسة/جامعة البصرة653اعدادية العشار للبناتعلميزينب زكي حسين علي642161512228089

الهندسة/جامعة البصرة653ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميحوراء حازم عزيز لطيف643161512152071

الهندسة/جامعة البصرة653اعدادية المعقل للبنينعلميمحمد باقر عدنان حسون علي644161511019180

الهندسة/جامعة البصرة653ثانوية الفراهيدي للبنينعلميرشيد بسام عاشور رشيد645161511075102

الهندسة/جامعة البصرة653ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد صالح دشر جياس646161511084400

234 من 19صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الهندسة/جامعة البصرة653ثانوية الفراهيدي للبنينعلمياحمد انس احمد محمد رؤوف647161511075011

الهندسة/جامعة البصرة653ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحازم سعد يوسف عيسى648161511075052

الهندسة/جامعة البصرة653ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلميفاطمة علي طالب يعقوب649161512151029

الهندسة/جامعة البصرة653اعدادية حيفا للبناتعلميهبه عدنان عبد سلطان650161512220053

الهندسة/جامعة البصرة652ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمينور عماد نجم الدين عبد الحبيب651161512165354

الهندسة/جامعة البصرة652ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميحوراء قاسم عباس لعيبي652161512165094

الهندسة/جامعة البصرة652ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمينسمات عباس رحيم لفتة653161512202151

الهندسة/جامعة البصرة652ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميروان عبد الحميد شعبان فيروز654161512184144

الهندسة/جامعة البصرة652ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد جاسم مهدي جاسم655161511084376

الهندسة/جامعة البصرة652ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسن فايق حسن حسن656161511075065

الهندسة/جامعة البصرة652ثانوية الفراهيدي للبنينعلميزين العابدين علي مطشر نمر657161511075105

الهندسة/جامعة البصرة652ثانوية الفراهيدي للبنينعلميزين العابدين كاظم موسى قنبر658161511075109

الهندسة/جامعة البصرة652اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلمياحمد عبد الحسين كاظم حبش659161511105007

الهندسة/جامعة البصرة652االعدادية المركزية للبنينعلميحسن مصطفى سالم خلف660161511001116

الهندسة/جامعة البصرة652ثانوية دجلة للبناتعلميأديان باسم عاشور فرج661161512243001

الهندسة/جامعة البصرة652ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياساور عبد الصمد عبد النبي علي662161512165017

الهندسة/جامعة البصرة652ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميأحمد حيدر لطيف حسين663161511089006

الهندسة/جامعة البصرة651.8ثانوية االيالف المتميزاتعلميضفاف سلمان كاطع شلتاغ664161512156023

الهندسة/جامعة البصرة651ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةعلميقاسم عبد الرووف عبد الخضر حسن665161511311024

الهندسة/جامعة البصرة651ثانوية النخيل االهلية للبنينعلميوليد خالد خصاف صالح666161511106054

الهندسة/جامعة البصرة651ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلميأيات مارد عبد السادة نعمة667161512151007

الهندسة/جامعة البصرة651ثانوية الفارابي االهلية للبناتعلميزلفى يوسف احمد هالل668161512272011

الهندسة/جامعة البصرة651االعدادية المركزية للبنينعلميعلي عبد هللا علي بدران669161511001353

الهندسة/جامعة البصرة651اعدادية ذو النورين للبنينعلميعبد الرحمن راضي فرحان زري670161511041039

الهندسة/جامعة البصرة651اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميايمان ظاهر حبيب عباس671161512164009

الهندسة/جامعة البصرة651ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمياية داود سلمان حيدر672161512202034

الهندسة/جامعة البصرة651ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميروان عباس فاضل عباس673161512165124

الهندسة/جامعة البصرة651ثانوية الفراهيدي للبنينعلميزين العابدين كاظم احمد محيسن674161511075108

الهندسة/جامعة البصرة651اعدادية الفاو للبناتعلميزهراء جواد حمادي عبود675161512225033

الهندسة/جامعة البصرة651ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزهراء حسن صباح لطيف676161512152100

الهندسة/جامعة البصرة651اعدادية الجمهورية للبناتعلميمريم حيدر جاسم محمد677161512239066

الهندسة/جامعة البصرة651ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميأحمد الصادق هاشم قاسم غميس678161511089009

الهندسة/جامعة البصرة651اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميحسين عبد الكريم صبري محي679161511105018

الهندسة/جامعة البصرة651ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميوسن رياض داود سلمان680161512197058
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الهندسة/جامعة البصرة650.2ثانوية المتميزين للبنينعلميعلي مالك حسن احمد681161511003035

الهندسة/جامعة البصرة650ثانوية القدوة المختلطةعلميزمن عباس حسين علي682161512314011

الهندسة/جامعة البصرة650ثانوية ثغر العراق للبناتعلميزينة سامي عبد علي عبد الهادي683161512232037

الهندسة/جامعة البصرة650اعدادية البصرة للبناتعلميايمان بهاء عباس محمد تقي684161512234023

الهندسة/جامعة البصرة650اعدادية العشار للبناتعلميمنار منذر بهجت سعيد685161512228169

الهندسة/جامعة البصرة650اعدادية العشار للبناتعلمينور الهدى ماجد عبد اللطيف ابراهيم686161512228184

الهندسة/جامعة البصرة650ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميفاطمه عدنان حميد يوسف687161512152178

الهندسة/جامعة البصرة650االعدادية المركزية للبنينعلميمنتظر برزان ابو الهيل حمود688161511001551

الهندسة/جامعة البصرة650ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينعلميمحمد ثابت خالد عثمان689161511064046

الهندسة/جامعة البصرة650اعدادية حيفا للبناتعلميفاطمه هاشم محمد علي خزعل690161512220041

الهندسة/جامعة البصرة650ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميسماره نذير نعمه عكاش691161512165240

الهندسة/جامعة البصرة649.5ثانوية المتميزين للبنينعلميعلي محمد حسن محمد692161511003036

الهندسة/جامعة البصرة649ثانوية الرافدين المختلطةعلميعباس خضير سلطان عزيز693161511300037

الهندسة/جامعة البصرة649اعدادية العزم المختلطةعلمياسراء جوده بشير شياع694161512309002

الهندسة/جامعة البصرة649ثانوية الكباسي للبناتعلميندى خلف كاظم جالب695161512247035

الهندسة/جامعة البصرة649اعدادية الهارثة للبناتعلميأالء عبد الحسين يوسف جميان696161512176013

الهندسة/جامعة البصرة649ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميجواد محسن قاسم محمد697161511089028

الهندسة/جامعة البصرة649االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علميحوراء صادق حسين غلوم698161512198006

الهندسة/جامعة البصرة649اعدادية الخالصة للبناتعلميغدير عبد الستار عبد الحسن محسن699161512240125

الهندسة/جامعة البصرة649ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمياسراء شهاب احمد خميس700161512202006

الهندسة/جامعة البصرة649اعدادية المعقل للبنينعلميحيدر كريم حسن ضايف701161511019074

الهندسة/جامعة البصرة649ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميساره عبد النبي نوري عبد الخضر702161512165214

الهندسة/جامعة البصرة649ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلميمحمد جواد كاظم محمد703161511074082

الهندسة/جامعة البصرة649ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميسكنه طالب عبد علي هاشم704161512152146

الهندسة/جامعة البصرة649ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميبسمة محمد ناصر كريم705161512165063

الهندسة/جامعة البصرة648.2ثانوية االيالف المتميزاتعلميآيات سلمان مذكور وهيج706161512156001

الهندسة/جامعة البصرة648اعدادية االندلس للبناتعلميدعاء فائز غازي علي707161512170017

الهندسة/جامعة البصرة648اعدادية المعقل للبنينعلميسجاد حسين علي عنيد708161511019093

الهندسة/جامعة البصرة648ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميتبارك احمد عبد الجبار عبد الحسن709161512184075

الهندسة/جامعة البصرة648ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميمروة مسلم عبد الرضا عفلوك710161512187051

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة637اعدادية القرنة للبناتعلميحوراء خليل طه يوسف711161512154007

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة617ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميهديل حامد حنتوش عبد هللا712161512183127

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة612ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميبروج وفي جري جار هللا713161512184066

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة606اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميدعاء زهير ضمد سويد714161512218032
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الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة605ثانوية صنعاء للبناتعلميشمس الدين ماجد ناصر مناتي715161512221015

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة594ثانوية ثغر العراق للبناتعلميتبارك عالء جبار كريم716161512232010

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة582ثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلميمناف حسام محسن زاجي717161511094029

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة573اعدادية األبلة للبناتعلميزهراء وليد يوسف يعقوب718161512171022

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة566اعدادية غزة للبناتعلميرواء سجاد عبد العالي مطلك719161512208028

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة559ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميحيدر جاسب فالح رشك720161511060101

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة559االعدادية المركزية للبنينعلميحسين حامد محمد سواد721161511001131

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة558ثانوية هبة الرافدين للبناتعلميعذراء هاشم مصطفى احمد722161512235023

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة555ثانوية الرجاء للبناتعلميمنار صبيح عباس حسين723161512178018

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة553ثانوية االرتقاء االهلية للبنينعلميعبد هللا علي حبيب محيبس724161511076016

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة552اعدادية الحسن البصري للبنينعلميمشعل فالح كامل لفتة725161511036139

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة552االعدادية المركزية للبنينعلميحسن جاسم محمد علي محمد726161511001103

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة552اعدادية األبلة للبناتعلميأيات ثائر نهيب خليفه727161512171001

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة551ثانوية الجاحظ المختلطةعلميروعه عبد الستار فالح سويلم728161512303004

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة551ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتعلميزينب فاضل هادي عباس729161512196010

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة551اعدادية العشار للبناتعلميشمس نعيم كناد عباس730161512228127

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة551ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلميايه ماجد علي محمد731161512163009

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة551ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميحسام خلف جبار وادي732161511089029

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة550ثانوية الحضارة االهلية للبنينعلميياسر حسين عبد الكاظم حسين733161511116013

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة550اعدادية العشار للبناتعلمينور جميل لطيف حسب734161512228186

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة549ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميابرار جاسم محمد جاسم735161512187002

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة549اعدادية االجيال للبنينعلميسجاد عناد كاظم هاشم736161511014024

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة548ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميايه جواد كاظم فيصل737161512152046

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة548اعدادية االصمعي للبنينعلميكرار هيثم فاضل جعفر738161511010061

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة548اعدادية شط العرب للبناتعلميزينب عقيل حسن قاسم739161512226095

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة548ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلميمروة غالب عبد الزهرة خلف740161512207035

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة548اعدادية الحسن البصري للبنينعلميسجاد رزاق بلعوط بدع741161511036060

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة548اعدادية البصرة للبنينعلميجعفر عبد االمير حسين ابراهيم742161511007030

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة547اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميمروه فالح عزيز علي743161512218107

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة547ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزهراء حسنين علي عبد الحكيم744161512165143

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة547اعدادية الفواطم للبناتعلميحنان حيدر جبار عصواد745161512172010

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة547اعدادية الهارثة للبناتعلميسجى عبد هللا عبد االمام مرزوق746161512176099

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة546ثانوية النور للبناتعلميآالء احمد بدر جبر747161512275001

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة545ثانوية السياب االهلية للبناتعلميعذراء صادق محمد جاسم748161512161014
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الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة545ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميهدى عبد اللطيف حسين خنجر749161512251049

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة544ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميغفران يعقوب يوسف عيسى750161512184296

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة544اعدادية المعقل للبناتعلميهدى باقر راضي باقر751161512169126

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة544اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميحسام شعيبث شناوة مصيرع752161511039030

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة543االعدادية المركزية للبنينعلميعلي سلمان عبد علي753161511001333

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة542ثانوية الرجاء للبناتعلميجنان حسين جمر سالم754161512178004

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة541ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميتقوى حميد جبار عبيد755161512152062

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة541اعدادية شط العرب للبناتعلمينور خالد محمد ياسين756161512226178

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة540اعدادية الهارثة للبناتعلميزهراء بشير هزل والي757161512176061

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة540اعدادية البسمة للبناتعلميسارة كاظم عبد سعيد758161512257020

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة540ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلمينور قحطان عبد يوسف759161512152232

الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة540اعدادية الكفاح للبنينعلميأحمد علي زياره كريم760161511002017

العلوم/جامعة البصرة653اعدادية العشار للبناتعلميبتول جاسم محمد ياسين761161512228036

العلوم/جامعة البصرة647اعدادية شط العرب للبناتعلمياماني صدام صادق علي762161512226023

العلوم/جامعة البصرة637اعدادية االريج للبناتعلميزينب ماجد محمد خضر763161512238026

العلوم/جامعة البصرة636اعدادية الفضيلة للبناتعلميمريم عبد هللا حزام فنجان764161512212054

العلوم/جامعة البصرة636ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميمحمد باقر كامل ماجد765161511079095

العلوم/جامعة البصرة635ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميسعديه عبد الرزاق نوري عثمان766161512165233

العلوم/جامعة البصرة631ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياماني حسين علي بدران767161512165034

العلوم/جامعة البصرة631ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميضحى نامق حبش لوط768161512197036

العلوم/جامعة البصرة631اعدادية الهارثة للبنينعلميمهدي عبد المهدي ربيع كشيش769161511022178

العلوم/جامعة البصرة629اعدادية شط العرب للبناتعلميفاطمة خالد احمد حسن770161512226143

العلوم/جامعة البصرة628اعدادية البصرة للبناتعلميبتول نبيل عباس علي771161512234030

العلوم/جامعة البصرة628االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد علي محمد جاسم772161511001487

العلوم/جامعة البصرة628اعدادية المعقل للبناتعلميزينب محمد صالل رسن773161512169061

العلوم/جامعة البصرة628اعدادية الهارثة للبناتعلمينور الهدى حيدر عكاب عبد هللا774161512176157

العلوم/جامعة البصرة628اعدادية البسمة للبناتعلميآيات كاظم جبار سكير775161512257006

العلوم/جامعة البصرة628اعدادية الجمهورية للبنينعلميزين العابدين هيثم حمد ابراهيم776161511011031

العلوم/جامعة البصرة628اعدادية الهارثة للبناتعلميفاطمة عبد الجبار عبد الوهاب عبد الرزاق777161512176130

العلوم/جامعة البصرة627اعدادية الجمهورية للبناتعلميأم البنين حسن عاشور راضي778161512239001

العلوم/جامعة البصرة627ثانوية الجاحظ المختلطةعلميفاطمه حسن جابر غريب779161512303013

العلوم/جامعة البصرة627اعدادية الهارثة للبناتعلميأمنة هشام حميد ناصر780161512176017

العلوم/جامعة البصرة626اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميفاطمة عبد المحسن محمد حسن781161512218097

العلوم/جامعة البصرة626ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلمينداء محمد الزم حسن782161512162050
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العلوم/جامعة البصرة625ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزهراء علي محسن موسى783161512184172

العلوم/جامعة البصرة624ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميزينة عبد االمير مهجر بنية784161512202093

العلوم/جامعة البصرة624اعدادية االجيال للبنينعلميمحمد عماد محمد جميل عبد الرضا785161511014051

العلوم/جامعة البصرة624ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميقطوف ليث عبد الوهاب حنون786161512162044

العلوم/جامعة البصرة624ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميزهراء حسن ناجي كاظم787161512260010

العلوم/جامعة البصرة623ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميحنين رياض عبد اللطيف راضي788161512165088

العلوم/جامعة البصرة623ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميرغد حيدر جاسم فاضل789161512184134

العلوم/جامعة البصرة622اعدادية االندلس للبناتعلميرغد احمد غفوري ابراهيم790161512170023

العلوم/جامعة البصرة622ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميهاجر فائق عبد النبي حمود791161512165361

العلوم/جامعة البصرة622ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلميزينب حسن فزع رشم792161512151021

العلوم/جامعة البصرة622اعدادية المرفأ للبناتعلميوديان سامي موحان ساجت793161512213060

العلوم/جامعة البصرة622اعدادية الهارثة للبناتعلميساجدين خلف عبد الرحمن داود794161512176092

العلوم/جامعة البصرة622اعدادية البصرة للبناتعلميايات ضياء عبد الصمد عبد علي795161512234017

العلوم/جامعة البصرة621ثانوية الكباسي للبناتعلميزينب خضير غالي رومي796161512247017

العلوم/جامعة البصرة621ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميهدى وليد عبد العالي عذير797161512184438

العلوم/جامعة البصرة620ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميضحى اسماعيل ياسين طه798161512184274

العلوم/جامعة البصرة620اعدادية ام قصر للبنينعلميعبد هللا مسلم حبيب دينار799161511042044

العلوم/جامعة البصرة619ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميمريم حيدر كامل سيد800161512184350

العلوم/جامعة البصرة619ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميهدى هاشم محمد عيسى801161512165373

العلوم/جامعة البصرة619اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميحوراء عبد الزهرة عبد الحسن جلود802161512153022

العلوم/جامعة البصرة619اعدادية الرضوان للبنينعلميمحمد جوده صالح اسماعيل803161511047134

العلوم/جامعة البصرة619االعدادية المركزية للبنينعلميعلي كريم قاسم محمد804161511001365

العلوم/جامعة البصرة619ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميمريم خالد عبد المهدي ثجيل805161512152197

العلوم/جامعة البصرة618اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعلميخالد حردان صباح رحمه806161511020051

العلوم/جامعة البصرة618ثانوية ثغر العراق للبناتعلميحليمة محمد سالم حسن807161512232013

العلوم/جامعة البصرة618ثانوية العراق الجديد االهلية للبناتعلميرندة قادر نوري مكي808161512159004

العلوم/جامعة البصرة618اعدادية االندلس للبناتعلميبركات فيصل حسين شوزي809161512170010

العلوم/جامعة البصرة617ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميوفاء محمد جابر حسن810161512183135

العلوم/جامعة البصرة617ثانوية الكباسي للبناتعلميذكاء جليل حر ظافر811161512247009

العلوم/جامعة البصرة617ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميمحمد رحيم عبد رسن812161511089131

العلوم/جامعة البصرة616.8ثانوية المتميزين للبنينعلميعلي لفته عبد النبي عوفي813161511003033

العلوم/جامعة البصرة616اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميحسين يونس ساجت عبد النبي814161511030059

العلوم/جامعة البصرة616ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميفاطمه رياض حمادي عسكر815161512152175

العلوم/جامعة البصرة615ثانوية الفارابي االهلية للبناتعلميزهراء عبد الكريم قاسم فاضل816161512272014
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العلوم/جامعة البصرة615اعدادية غدير خم للبناتعلميسمانه فؤاد نعمه مهدي817161512268018

العلوم/جامعة البصرة615اعدادية التراث العربي للبناتعلميرقيه محمد هادي حمود818161512179015

العلوم/جامعة البصرة615اعدادية العروبة للبناتعلميزهراء صالح كاظم صالح819161512237017

العلوم/جامعة البصرة615اعدادية الكفاح للبنينعلميكرار جودة مريبط علي820161511002157

العلوم/جامعة البصرة615اعدادية العقيدة للبناتعلميحنين احمد قاسم كاظم821161512231005

العلوم/جامعة البصرة615ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميفاطمة قاسم حميد زعيل822161512184316

العلوم/جامعة البصرة614اعدادية المعقل للبنينعلميمحمد قاسم جادر رحيمه823161511019196

العلوم/جامعة البصرة614اعدادية شط العرب للبناتعلميحوراء كاظم عبد هللا محمد824161512226056

العلوم/جامعة البصرة613ثانوية كنز المعرفة االهلية للبناتعلميتبارك علي محمد جبر825161512263001

العلوم/جامعة البصرة613ثانوية الجواهري األهلية للبنينعلميمهند داود سالم خضير826161511078056

العلوم/جامعة البصرة613اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميسجاد فراس يوسف حسين827161511044049

العلوم/جامعة البصرة613اعدادية العشار للبناتعلميساره عقيل محمد جواد سلطان828161512228107

العلوم/جامعة البصرة612ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميحيدر حسن غالم خليفة829161511060104

العلوم/جامعة البصرة612اعدادية بنت الهدى للبناتعلميعلياء عدنان جاسم معتوق830161512246014

العلوم/جامعة البصرة612اعدادية الهارثة للبنينعلميمحمد يوسف مطر يوسف831161511022158

العلوم/جامعة البصرة611ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمينور الهدى قاسم عبد الحسين عبد هللا832161512165349

العلوم/جامعة البصرة611ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميبلسم ماجد كاظم جابر833161512184070

العلوم/جامعة البصرة611اعدادية المعقل للبناتعلميام البنين عبد الرحمن هنو لعيبي834161512169010

العلوم/جامعة البصرة610اعدادية األبلة للبناتعلميزينب مهدي خلف محسن835161512171025

العلوم/جامعة البصرة610اعدادية الزبير للبنينعلميسجاد فالح حاوي دحام836161511034063

العلوم/جامعة البصرة610اعدادية البصرة للبناتعلميحوراء طالب خزعل عبد الكريم837161512234041

العلوم/جامعة البصرة609ثانوية مصابيح الهدى االهلية للبناتعلميزينب حاشوش ناصر حمد838161512195006

العلوم/جامعة البصرة609اعدادية اليمامة للبناتعلميهدير هيثم عبد الواحد عبد الخالق839161512167054

العلوم/جامعة البصرة609اعدادية التراث العربي للبناتعلمينور صادق جعفر هنبوش840161512179042

العلوم/جامعة البصرة609ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميهدى وليد قاسم محمد841161512165374

العلوم/جامعة البصرة608ثانوية الرافدين المختلطةعلمياحمد محي الدين عيسى هالل842161511300007

العلوم/جامعة البصرة608ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمرتضى رعد حران ساجت843161511075222

العلوم/جامعة البصرة608ثانوية الرافدين المختلطةعلميزهراء عامر كاطع عبيد844161512300013

العلوم/جامعة البصرة608اعدادية العشار للبناتعلميايمان يوسف يعقوب عبد845161512228033

العلوم/جامعة البصرة608اعدادية العشار للبناتعلميهبه احمد حنون سلطان846161512228192

العلوم/جامعة البصرة607ثانوية الكباسي للبناتعلميهدى صالح عبد االمير نصيف847161512247043

العلوم/جامعة البصرة607ثانوية الفرات المختلطةعلميرضا كاظم جوي ضاحي848161511301017

العلوم/جامعة البصرة607ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميفضل هللا نوري مرتضى حسين849161511090082

العلوم/جامعة البصرة607اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء فؤاد عبد الحسن عباس850161512150021
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العلوم/جامعة البصرة607اعدادية التراث العربي للبناتعلميسجى حسن عبد العباس هادي851161512179024

العلوم/جامعة البصرة607اعدادية غزة للبناتعلميتبارك حسين ضاحي صياح852161512208013

العلوم/جامعة البصرة607ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزينب كاظم كاطع حسن853161512184212

العلوم/جامعة البصرة607ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميخديجه صبيح يونس حيال854161512187022

العلوم/جامعة البصرة606اعدادية الشنقيطي للبناتعلميابرار فيصل شريف صالح855161512209002

العلوم/جامعة البصرة606اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميمحمود محمد عبود فليح856161511044128

العلوم/جامعة البصرة606االعدادية المركزية للبنينعلميتقي مرتضى عبد الرحيم حمادي857161511001085

العلوم/جامعة البصرة606ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميفاطمه نعمه حبيب اسيود858161512183093

العلوم/جامعة البصرة606اعدادية العراق المسائية للبنينعلميضياء عبيد يوسف حسين859161511357089

العلوم/جامعة البصرة606ثانوية ثغر العراق للبناتعلميسارة محمد الزم ثامر860161512232040

العلوم/جامعة البصرة605ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميعال عبد الحافظ شمخي جاسم861161512184289

العلوم/جامعة البصرة604اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميصفاء رائد خليل محمد862161511050049

العلوم/جامعة البصرة604ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميفاطمة احمد قاسم مري863161512184298

العلوم/جامعة البصرة604اعدادية الصادق للبنينعلميعون علي حسين كريم864161511031039

العلوم/جامعة البصرة604ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعلي عباس محسن كريدي865161511060199

العلوم/جامعة البصرة603ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميمريم ياسر محمود عبد هللا866161512183106

العلوم/جامعة البصرة603ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزينب جاسم محمد هادي867161512184186

العلوم/جامعة البصرة603ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميجعفر محمد جعفر عبود868161511084091

العلوم/جامعة البصرة603االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرعلميهبة عدنان كامل عبد علي869161512264009

العلوم/جامعة البصرة602ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزينب مزبان عباس خلف870161512152129

العلوم/جامعة البصرة602ثانوية الدورة للبنينعلميسجاد شعبان خلف علي871161511101005

العلوم/جامعة البصرة602االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علميزينب ناظم علي فعيل872161512198018

العلوم/جامعة البصرة601االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر حسين علوان محسن873161511001176

العلوم/جامعة البصرة601االعدادية المركزية للبنينعلميحسين علي ابراهيم حبيب874161511001142

العلوم/جامعة البصرة601اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميمنتظر نعمان خضير عبد هللا875161511050118

العلوم/جامعة البصرة601ثانوية الشام للبناتعلميفاطمه عبد هللا ماضي نجم876161512254024

العلوم/جامعة البصرة601ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةعلميحيدر عبد مسير محسن877161511311014

العلوم/جامعة البصرة601ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميزهراء داخل حسين عباس878161512197009

العلوم/جامعة البصرة601ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميريان حسن ابراهيم مظلوم879161512165131

العلوم/جامعة البصرة601ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمييوسف ابراهيم يوسف حاجم880161511060337

العلوم/جامعة البصرة601االعدادية المركزية للبنينعلميكرار هادي ابراهيم صافي881161511001424

العلوم/جامعة البصرة601ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميمريم فارس طالب شنان882161512184358

العلوم/جامعة البصرة601اعدادية الفواطم للبناتعلميغفران عبد الصمد عبد العالي جميان883161512172044

العلوم/جامعة البصرة601ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميحنين ناظم عبد االمير عبيد884161512165091
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العلوم/جامعة البصرة600اعدادية العشار للبناتعلميفاطمه سالم عبد الرضا يعقوب885161512228149

العلوم/جامعة البصرة600ثانوية الكفاح االهلية للبناتعلميسالي حسام عبد هللا نجم886161512190018

العلوم/جامعة البصرة600االعدادية المركزية للبنينعلميعلي جاسم محمد غالي887161511001306

العلوم/جامعة البصرة599ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمحمود عدنان صيهود عبد888161511060296

العلوم/جامعة البصرة599ثانوية مصعب بن الزبير للبنينعلميعبد هللا سمير خليل ابراهيم889161511035033

العلوم/جامعة البصرة599ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحيدر مؤيد طه ياسين890161511084176

العلوم/جامعة البصرة599ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياطياف محمود يوسف مراد891161512165026

العلوم/جامعة البصرة598ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينبأ فرزدق عبد الملك عبد الرزاق892161512184381

العلوم/جامعة البصرة598اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلمينور سمير سعيد حميد893161512153058

العلوم/جامعة البصرة598اعدادية العشار للبناتعلمينور الهدى يحيى ابراهيم نعمه894161512228185

العلوم/جامعة البصرة598ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمينور معتوك الزم سلمان895161512202163

العلوم/جامعة البصرة598ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميصابرين محمد جواد عبد الجبار896161512152158

العلوم/جامعة البصرة597اعدادية الخالصة للبناتعلمينور عدنان هادي جعاز897161512240181

العلوم/جامعة البصرة597اعدادية الهارثة للبناتعلميفاطمة عدنان عبد اللطيف علي898161512176131

العلوم/جامعة البصرة597االعدادية المركزية للبنينعلميمرتضى مؤيد جبار جاسم899161511001522

العلوم/جامعة البصرة597اعدادية الفرزدق للبنينعلميأنور صباح نتيش منشد900161511028016

العلوم/جامعة البصرة597ثانوية االندلس االهلية للبنينعلمياحمد عبد الرحمن حسين عيسى901161511063007

العلوم/جامعة البصرة596ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميداليا عماد عبد العزيز عبد السادة902161512162013

العلوم/جامعة البصرة596االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرعلميزينب جميل عبد الزهره عبود903161512264005

العلوم/جامعة البصرة596اعدادية الشنقيطي للبناتعلميرونق ياسر مهوس عبد علي904161512209042

العلوم/جامعة البصرة596ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلميأيات عبد االله خشجوري خادم905161512151006

العلوم/جامعة البصرة596اعدادية األبلة للبناتعلميفاطمه عبد الواحد معله داوود906161512171039

العلوم/جامعة البصرة596اعدادية الزبير للبنينعلميسجاد بخيت كريم مسعد907161511034060

العلوم/جامعة البصرة596اعدادية البصرة للبناتعلميبشرى ابراهيم اسماعيل جابر908161512234031

العلوم/جامعة البصرة596ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميفاطمة مازن عبد هللا زيارة909161512184319

العلوم/جامعة البصرة596اعدادية بنت الهدى للبناتعلمينورا صباح حنون صبيح910161512246025

العلوم/جامعة البصرة595ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلميمريم عبد هللا عثمان حميد911161512163038

العلوم/جامعة البصرة595ثانوية رفح للبناتعلميشيماء يوسف صبري ناصر912161512219061

العلوم/جامعة البصرة595اعدادية الخالصة للبناتعلميشوك سالم سبتي رزاق913161512240113

العلوم/جامعة البصرة595ثانوية ثغر العراق للبناتعلمينور اسماعيل سعود عيدان914161512232071

العلوم/جامعة البصرة595ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلمينور الهدى ليث جلوب الزم915161512151037

العلوم/جامعة البصرة594ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلمياحمد فيصل حسون خضير916161511085015

العلوم/جامعة البصرة594ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزينب فالح حسن رشيد917161512184210

العلوم/جامعة البصرة593ثانوية الفراهيدي للبنينعلميهاشم عدنان فاخر محمد918161511075253
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العلوم/جامعة البصرة593اعدادية الكفاح للبنينعلميحسين علي محسن موسى919161511002064

العلوم/جامعة البصرة592ثانوية ثغر العراق للبناتعلميسارة وفي غازي أحمد920161512232041

العلوم/جامعة البصرة592اعدادية الهارثة للبنينعلمياسعد كاظم طالب عباس921161511022021

العلوم/جامعة البصرة592اعدادية األبلة للبناتعلميايالف كامل عبد القادر هندي922161512171006

العلوم/جامعة البصرة591ثانوية الفراهيدي للبنينعلميابراهيم احمد عبد هللا مبارك923161511075002

العلوم/جامعة البصرة591ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميتقى علي عبد االمير سلمان924161512165072

العلوم/جامعة البصرة591ثانوية نازك المالئكة للبناتعلميرفاه علي غالب فيصل925161512265008

العلوم/جامعة البصرة591اعدادية القرنة للبنينعلمياحمد طاهر عبد هللا مطلق926161511027011

العلوم/جامعة البصرة591اعدادية الخالصة للبناتعلميام البنين عبد الخضر عبد الرحيم شهاب927161512240014

العلوم/جامعة البصرة591اعدادية الهارثة للبناتعلميزهراء جميل عبد الشهيد نعمة928161512176062

العلوم/جامعة البصرة591ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلمياحمد عبد الخالق كاظم مبارك929161511084040

العلوم/جامعة البصرة590اعدادية المعقل للبناتعلميظفار عادل عبد الجليل صافي930161512169084

العلوم/جامعة البصرة590اعدادية اليرموك للبنينعلميفهد ياسر علك صدام931161511033080

العلوم/جامعة البصرة590ثانوية الكوثر للبناتعلميثمامه حسين فالح ماضي932161512200003

العلوم/جامعة البصرة590اعدادية المرفأ للبناتعلميشكران حسين خضر مطر933161512213030

العلوم/جامعة البصرة589ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمينور عماد سالم عبد الرضا934161512165353

العلوم/جامعة البصرة589اعدادية المعقل للبناتعلميتبارك مؤيد كريم حمزه935161512169025

العلوم/جامعة البصرة589ثانوية النور للبناتعلميبلقيس غازي عبد الصاحب سوزه936161512275002

العلوم/جامعة البصرة589ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميحسن كاظم حميد طعمة937161511063033

العلوم/جامعة البصرة588اعدادية الهارثة للبنينعلميسجاد عبد الزهرة حمود عبد العباس938161511022068

العلوم/جامعة البصرة588ثانوية ثغر العراق للبناتعلميزهراء عدنان جمعة جاسم939161512232027

العلوم/جامعة البصرة588االعدادية المركزية للبنينعلميعلي عبد الحسين مهدي راضي940161511001348

العلوم/جامعة البصرة588االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد جواد كاظم عمران941161511001449

العلوم/جامعة البصرة588ثانوية الفراهيدي للبنينعلمياحسان عبد االمام حميدان عبد العباس942161511075010

العلوم/جامعة البصرة588اعدادية ابي الخصيب للبنينعلمييوسف سامي عبد الكريم جابر943161511044150

العلوم/جامعة البصرة587ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلمينبأ رياض عبد الدايم ابراهيم944161512183111

العلوم/جامعة البصرة587االعدادية المركزية للبنينعلميعلي وضاح محمد جواد يعقوب945161511001382

العلوم/جامعة البصرة587ثانوية القدوة المختلطةعلميبتول عبد الجبار عبد المحسن غانم946161512314008

العلوم/جامعة البصرة587اعدادية العباسية للبناتعلميياسمين عدي عبد الحميد طه947161512233048

العلوم/جامعة البصرة586ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياميره خلف سلمان حبيب948161512165035

العلوم/جامعة البصرة586اعدادية الشنقيطي للبناتعلميبشرى كريم غازي خير علي949161512209013

العلوم/جامعة البصرة586ثانوية ثغر العراق للبناتعلميمآرب عادل صبار خضير950161512232062

العلوم/جامعة البصرة586اعدادية المرفأ للبناتعلميحنين ماجد محمد صفر951161512213018

العلوم/جامعة البصرة586اعدادية الرضوان للبنينعلميحسن ناظم جواد محمد952161511047037
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العلوم/جامعة البصرة586ثانوية رفح للبناتعلميرباب محسن كعيد واوي953161512219032

العلوم/جامعة البصرة586ثانوية الفراهيدي للبنينعلميايهم مشتاق حميد عبد هللا954161511075046

العلوم/جامعة البصرة586ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلمينعيمه كفاح نجم عبد هللا955161512152220

العلوم/جامعة البصرة586ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميوسام عيدان اعبيد محمد956161511079124

العلوم/جامعة البصرة586االعدادية المركزية للبنينعلميحسين عالء هاشم هادي957161511001141

العلوم/جامعة البصرة585اعدادية االصمعي للبنينعلميمصطفى محسن كاظم عاشور958161511010082

العلوم/جامعة البصرة585اعدادية ام قصر للبنينعلميمصطفى نعيم فاضل بدران959161511042089

العلوم/جامعة البصرة585اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميزهره قاسم عبد الحسن فالح960161512164028

العلوم/جامعة البصرة585اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميمؤيد حسن ثجيل شمخي961161511039117

العلوم/جامعة البصرة584ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينور الهدى جبار حسن حمود962161512184400

العلوم/جامعة البصرة584ثانوية الرحال المختلطةعلميابراهيم مجيد زغير تقي963161511317004

العلوم/جامعة البصرة584اعدادية العشار للبناتعلميشهد يوسف عبد الباقي خلف964161512228132

العلوم/جامعة البصرة584اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميحنين جهاد شناوه رادود965161512153021

العلوم/جامعة البصرة584االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد ابراهيم مصطفى حمادي966161511001436

العلوم/جامعة البصرة584ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمصطفى عبد الرحيم خزعل عبد علي967161511084444

العلوم/جامعة البصرة584ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميحوراء ارشد عادل كاظم968161512165092

العلوم/جامعة البصرة584ثانوية القدوة المختلطةعلميزهراء شياع هنبوش عبد النبي969161512314012

العلوم/جامعة البصرة583ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمياحالم فؤاد عبد العباس جارح970161512184033

العلوم/جامعة البصرة583اعدادية االندلس للبناتعلمينور ضياء فاضل احمد971161512170061

العلوم/جامعة البصرة583ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميشهد حسن معتوق حسين972161512165247

العلوم/جامعة البصرة583اعدادية الفواطم للبناتعلميريم محمد شنين صوالغ973161512172021

العلوم/جامعة البصرة583اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميامنه حسن عبد الجليل جوالن974161512164006

العلوم/جامعة البصرة583اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه حسام صادق كاظم975161512230030

العلوم/جامعة البصرة583اعدادية ذو النورين للبنينعلميسجاد حسين شافي عكيلي976161511041030

العلوم/جامعة البصرة583ثانوية مصعب بن الزبير للبنينعلميعلي زكي عبد االمام عطية977161511035045

العلوم/جامعة البصرة583ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلميفاطمة الزهراء مخلد يوسف كاظم978161512151027

العلوم/جامعة البصرة583اعدادية اليرموك للبنينعلميحسين عبد الكاظم عبد الزهره عبد هللا979161511033034

العلوم/جامعة البصرة583اعدادية ابي الخصيب للبناتعلمياالء حازم مكي حسين980161512218006

العلوم/جامعة البصرة582اعدادية العشار للبناتعلمينبأ حسن قاسم محمد981161512228178

العلوم/جامعة البصرة582ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميعال سالم علي عبادي982161512184288

العلوم/جامعة البصرة582ثانوية الفارابي االهلية للبناتعلميزهراء مصطفى حسن جاسم983161512272015

العلوم/جامعة البصرة582ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميخالد عبد اليمه حمدان ثامر984161511079040

العلوم/جامعة البصرة582ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينور حسين رشم مجبل985161512184409

العلوم/جامعة البصرة582ثانوية انوار الحجة للبنينعلميعلي عبد الحسين سالم عوده986161511026061
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العلوم/جامعة البصرة582اعدادية الشهداء للبنينعلميحيدر حسين نعيم محمد987161511015041

العلوم/جامعة البصرة582ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينعلميقصي رياض صالح عبد الجليل988161511005047

العلوم/جامعة البصرة582اعدادية البصرة للبناتعلميهنادي مصطفى عبد الكريم مطر989161512234135

العلوم/جامعة البصرة581ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميامجد مكي حسين صبيح990161511084077

العلوم/جامعة البصرة581اعدادية الرضوان للبنينعلميحسن جعفر محمد جاسم991161511047032

العلوم/جامعة البصرة581ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميكرار هاشم رحيم شندي992161511083067

العلوم/جامعة البصرة580ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميميساء جعفر نجم عبود993161512184375

العلوم/جامعة البصرة580ثانوية الكندي للبنينعلميفاضل عزيز شاطي نشد994161511100015

العلوم/جامعة البصرة580ثانوية مصعب بن الزبير للبنينعلميجاسم عبد الرضا جاسم محمد995161511035011

العلوم/جامعة البصرة580اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميجاسم حسان شنان حمزة996161511030036

العلوم/جامعة البصرة580ثانوية الحر الرياحي المختلطةعلمياسماء داخل جبار عبد الزهره997161512308001

العلوم/جامعة البصرة580اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلمينور عالء احمد بدران998161512210131

العلوم/جامعة البصرة579اعدادية الشنقيطي للبناتعلميعنود وليد دهروب خريبط999161512209071

العلوم/جامعة البصرة579ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميبان فاضل حسين شوزي1000161512165056

العلوم/جامعة البصرة579اعدادية الشهداء للبنينعلميعباس يحيى قاسم محمد1001161511015066

العلوم/جامعة البصرة578ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلميزهراء عبد الكريم محمد عبد1002161512163022

العلوم/جامعة البصرة578اعدادية الخالصة للبناتعلميهديل حسين عليوي حمد1003161512240195

العلوم/جامعة البصرة578ثانوية الرافدين المختلطةعلميعلي رزاق جاسم عبد هللا1004161511300050

العلوم/جامعة البصرة577ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميحنين اياد فهد عبد الكريم1005161512183023

العلوم/جامعة البصرة577ثانوية نون والقلم االهلية للبنينعلميمحمد اسعد سعيد سوادي1006161511057006

العلوم/جامعة البصرة577ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميانفال نجم الدين عبد هللا احمد1007161512197006

العلوم/جامعة البصرة577اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلمياسماعيل عبد االمير حسين جبر1008161511039019

العلوم/جامعة البصرة577ثانوية الرافدين المختلطةعلميحيدر بشير علي حميد1009161511300024

العلوم/جامعة البصرة576ثانوية ابن خلدون األهلية للبناتعلميزهراء كمال فضل هادي1010161512186009

العلوم/جامعة البصرة576ثانوية المعرفة للبناتعلميمريم امجد مردان حمود1011161512175047

العلوم/جامعة البصرة576ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسن يونس شهيد ياسين1012161511075074

العلوم/جامعة البصرة576اعدادية الهارثة للبنينعلميعلي رضا فاضل عزيز شيحان1013161511022101

العلوم/جامعة البصرة576ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميحسين عبد الحميد حمدان عبد هللا1014161511060082

العلوم/جامعة البصرة576اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميكرار حسين يوسف ناصر1015161511044099

العلوم/جامعة البصرة576ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميسرى عالء سعيد مجيد1016161512165231

العلوم/جامعة البصرة576اعدادية الوثبة للبناتعلميدعاء علي محمد عباس1017161512241017

العلوم/جامعة البصرة575اعدادية االندلس للبناتعلميسجى ضياء احمد محمد1018161512170040

العلوم/جامعة البصرة575ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعماد مدرك عبد الجبار ناصر1019161511075171

العلوم/جامعة البصرة575ثانوية النور للبناتعلميميالد احمد مكي جمعه1020161512275017
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العلوم/جامعة البصرة575اعدادية الهارثة للبنينعلميعلي غانم لعيبي عاتي1021161511022116

العلوم/جامعة البصرة575اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميحسين بسام صالح عبد النبي1022161511044026

العلوم/جامعة البصرة575ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميغسان حميد كاظم بغيلي1023161511079086

العلوم/جامعة البصرة574اعدادية ام قصر للبنينعلميعالء ناظم داود حاتم1024161511042045

العلوم/جامعة البصرة574ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميساره غالب عبد كاظم1025161512152140

العلوم/جامعة البصرة573ثانوية الكندي للبنينعلميخضر عزيز شاطي نشد1026161511100006

العلوم/جامعة البصرة573ثانوية ثغر العراق للبناتعلميسندس حسام عبد المجيد يوسف1027161512232045

العلوم/جامعة البصرة573االعدادية المركزية للبنينعلميعلي راضي حاتم كاطع1028161511001327

العلوم/جامعة البصرة573ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميزيد علي مجيد مزعل1029161511090052

العلوم/جامعة البصرة573ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمحمد ثائر زايد صالح1030161511060255

العلوم/جامعة البصرة573ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميمريم سلمان محمد سلمان1031161512152199

العلوم/جامعة البصرة573اعدادية االصمعي للبنينعلمياحمد محمد نعيمه مطر1032161511010007

العلوم/جامعة البصرة573االعدادية المركزية للبنينعلميسجاد صالح ابراهيم صالح1033161511001220

العلوم/جامعة البصرة572اعدادية االندلس للبناتعلميزهراء سعدي جاسم محمد1034161512170027

العلوم/جامعة البصرة572ثانوية ثغر العراق للبناتعلمينور سهيل ناصر عبد الحسن1035161512232072

العلوم/جامعة البصرة572اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميدالل باقر طاهر لفته1036161512164019

العلوم/جامعة البصرة572ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد صبيح سالم شنيشل1037161511084399

العلوم/جامعة البصرة572ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميهبه حسن دواي موسى1038161512162055

العلوم/جامعة البصرة572ثانوية ثغر العراق للبناتعلميود رشيد دوحان جابر1039161512232079

العلوم/جامعة البصرة571االعدادية المركزية للبنينعلميعبد الرحيم ضياء جعفر عون1040161511001260

العلوم/جامعة البصرة571اعدادية الثوار المسائية للبنينعلميعبد هللا اياد كاظم ثجيل1041161511352088

العلوم/جامعة البصرة570اعدادية المعقل للبناتعلميزهراء عاصف شعبان عبود1042161512169047

العلوم/جامعة البصرة570اعدادية الشنقيطي للبناتعلمينور الهدى طالب كاظم محمد1043161512209108

العلوم/جامعة البصرة570اعداية التضحية للبنينعلميعبد الواحد كاطع وحيد مظلوم1044161511053047

العلوم/جامعة البصرة570ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميزين العابدين هاني جبل بزون1045161511060121

العلوم/جامعة البصرة570اعدادية الصادق للبنينعلمييوسف جمال داخل جابر1046161511031063

العلوم/جامعة البصرة570ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميحسين مجيد غالم شاهين1047161511060093

العلوم/جامعة البصرة569اعدادية الشنقيطي للبناتعلميحنين امجد بدر يعقوب1048161512209022

العلوم/جامعة البصرة569اعدادية الجمهورية للبناتعلميزينب حاتم دريول حسين1049161512239040

العلوم/جامعة البصرة569اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميباقر نوري جميل هليل1050161511030031

العلوم/جامعة البصرة569ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعبد هللا عبد  المطلب عون علي1051161511084268

العلوم/جامعة البصرة569ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعمار سالم هميم مركب1052161511060226

العلوم/جامعة البصرة569ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميناصر عبد هللا ناصر رومي1053161511060327

العلوم/جامعة البصرة569اعدادية الخالصة للبناتعلميجنان نوري ثامر خشان1054161512240037
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العلوم/جامعة البصرة568ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزينب عدنان عباس حسن1055161512184201

العلوم/جامعة البصرة568ثانوية الحضارة العربية للبناتعلميرواء حاتم عري مطير1056161512181009

العلوم/جامعة البصرة568ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينضال ناظم عبد الحسين سنيد1057161512184392

العلوم/جامعة البصرة568ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلميحيدر صالح عبد هللا جابر1058161511088015

العلوم/جامعة البصرة568اعدادية الزبير للبنينعلميطارق عمار عطيه طالل1059161511034077

العلوم/جامعة البصرة568الخارجيونعلميعلي عيسى عبد جبار1060161511400008

العلوم/جامعة البصرة568االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد رعد خضير حنون1061161511001014

العلوم/جامعة البصرة568ثانوية الفراهيدي للبنينعلمييوسف حسين احمد محمد1062161511075261

العلوم/جامعة البصرة568اعدادية ذو النورين للبنينعلميعلي ناجي شنيور هيول1063161511041054

العلوم/جامعة البصرة568ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعلي عبداالمير هاشم عبد هللا1064161511084318

العلوم/جامعة البصرة568ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميشهد رافد محمد ثامر1065161512187040

العلوم/جامعة البصرة567ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميمريم طارق عبد الرزاق عبد المحسن1066161512165321

العلوم/جامعة البصرة567اعدادية المعقل للبنينعلميزيد راضي علك لفته1067161511019083

العلوم/جامعة البصرة567ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياديان عبد الحكيم مهدي لفته1068161512165007

العلوم/جامعة البصرة567ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميأقصى رعد احمد يوسف1069161511085002

العلوم/جامعة البصرة566ثانوية المعرفة للبناتعلميكوثر محمود بخيت لفته1070161512175046

العلوم/جامعة البصرة566اعدادية حيفا للبناتعلميحنين ناظم سالم حنتوش1071161512220011

العلوم/جامعة البصرة566ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعباس مهدي جعفر مهدي1072161511075125

العلوم/جامعة البصرة566اعدادية الفضيلة للبناتعلميابعاد محمد مطر لفته1073161512212001

العلوم/جامعة البصرة566ثانوية الرماح العوالي المختلطةعلميراضي علي المي بادع1074161511307007

العلوم/جامعة البصرة566اعدادية الزبير للبنينعلميمحمد صبيح مجاور محسن1075161511034163

العلوم/جامعة البصرة566اعدادية الزبير للبنينعلميمحمد عبد هللا محسن دخينه1076161511034166

العلوم/جامعة البصرة566اعدادية حيفا للبناتعلميساره فاضل عباس حسين1077161512220026

العلوم/جامعة البصرة565ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميحيدر عباس حسون جاهن1078161511067027

العلوم/جامعة البصرة565ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميسارة سعود خزام صالح1079161512251020

العلوم/جامعة البصرة565اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياحمد عماد عبد االمير عباس1080161511030012

العلوم/جامعة البصرة565اعدادية الزبير للبنينعلميعلي حسين عبد غالم1081161511034110

العلوم/جامعة البصرة565اعدادية زيد بن حارثة للبنينعلميجابر عبد الكريم عبد الصمد محمد1082161511069020

العلوم/جامعة البصرة565اعدادية العشار للبناتعلميمروه محمد نوري صيهود1083161512228162

العلوم/جامعة البصرة564اعدادية العشار للبناتعلميشهد اسعد علوان مختار1084161512228128

العلوم/جامعة البصرة564ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميسجى رعد خميس فيصل1085161512260019

العلوم/جامعة البصرة564ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلميحوراء خليل ابراهيم طاهر1086161512163012

العلوم/جامعة البصرة564اعدادية الحمد للبنينعلميسيف حيدر عبد الحسين محمد1087161511056027

العلوم/جامعة البصرة564ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميعلي سلمان داود صالح1088161511085087
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العلوم/جامعة البصرة564االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى فيصل غازي عبد علي1089161511001543

العلوم/جامعة البصرة563اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلمينور صادق عبد الزهره محمد1090161512164056

العلوم/جامعة البصرة563اعدادية المكاسب المسائية للبنينعلمينوفل غالب قدوري نعمه1091161511371179

العلوم/جامعة البصرة563ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعلي كاظم هاشم موحي1092161511084323

العلوم/جامعة البصرة563االعدادية المركزية للبنينعلميمروان عالء هاشم مجيد1093161511001524

العلوم/جامعة البصرة563االعدادية المركزية للبنينعلميانمار عمار غازي احمد1094161511001074

العلوم/جامعة البصرة563اعدادية العقيدة للبناتعلميهدية مكي جواد كاظم1095161512231029

العلوم/جامعة البصرة563اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميمصطفى مسلم عبد وادي1096161511039145

العلوم/جامعة البصرة563اعدادية الهارثة للبنينعلميحسين طالب خريبش فارس1097161511022049

العلوم/جامعة البصرة562ثانوية الفراهيدي للبنينعلميشكري محمود داود سلمان1098161511075118

العلوم/جامعة البصرة562االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علميمريم عبد االمير عبود خضير1099161512198027

العلوم/جامعة البصرة562اعدادية العراق المسائية للبنينعلميعلي محسن فالح شبيب1100161511357117

العلوم/جامعة البصرة562اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميهاله عدي توفيق عبد الرحمن1101161512218130

العلوم/جامعة البصرة562ثانوية مصعب بن الزبير للبنينعلمياحمد ماجد احمد يوسف1102161511035007

العلوم/جامعة البصرة562االعدادية المركزية للبنينعلميكاظم قاسم كاظم عبد هللا1103161511001407

العلوم/جامعة البصرة562ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميمريم جواد كاظم عبد الرزاق1104161512152196

العلوم/جامعة البصرة561االعدادية المركزية للبنينعلميجعفر صباح ذهب حميدي1105161511001094

العلوم/جامعة البصرة561ثانوية المعرفة للبناتعلميميالد هاني معارج عنبر1106161512175051

العلوم/جامعة البصرة561ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميدنيا محمد عكاب ضاحي1107161512184113

العلوم/جامعة البصرة561اعدادية سبأ للبناتعلمياسراء ناصر كاطع جبر1108161512174008

العلوم/جامعة البصرة561ثانوية الشجرة الطيبة للبناتعلميندى احمد حسن حميد1109161512252017

العلوم/جامعة البصرة561اعدادية الجمهورية للبناتعلميزهراء رائد عبد الرضا علوان1110161512239034

العلوم/جامعة البصرة561اعدادية البسمة للبناتعلميزمن حسن هاشم هادي1111161512257015

العلوم/جامعة البصرة561االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد متعب جاسم محمد1112161511001497

العلوم/جامعة البصرة561ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميسالم عبد الحافظ زغير عبد الحسن1113161511060128

العلوم/جامعة البصرة561ثانوية االرتقاء االهلية للبناتعلمياالء خليل ابراهيم طاهر1114161512259005

العلوم/جامعة البصرة561ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميزهراء علي عبد الزهره حسن1115161512260011

العلوم/جامعة البصرة561اعدادية الخالصة للبناتعلمينور كاظم مونس اسماعيل1116161512240185

العلوم/جامعة البصرة561ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميهيثم ذياب كامل حسين1117161511067053

العلوم/جامعة البصرة561اعدادية الكفاح للبنينعلميحسين عبد االمير عطية صالح1118161511002057

العلوم/جامعة البصرة561ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزينب عبد الهادي مارد الزم1119161512184200

العلوم/جامعة البصرة560ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميصفا عبد الهادي عبد الباري عواد1120161512165255

العلوم/جامعة البصرة560ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميسارة مفيد عبود احمد1121161512184236

العلوم/جامعة البصرة560ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلميأيات جميل قاسم سعدون1122161512151005
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العلوم/جامعة البصرة560اعدادية المعقل للبناتعلميجيهان سمير عبد الرحيم طعمه1123161512169028

العلوم/جامعة البصرة560ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلمينور الهدى محمود عبد علي خزعل1124161512207042

العلوم/جامعة البصرة560ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمينهى صالح شمخي جبر1125161512165344

العلوم/جامعة البصرة560ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميايالف مهند عواد يعقوب1126161512184056

العلوم/جامعة البصرة560ثانوية الرافدين االهلية للبناتعلميصفا شهاب احمد عبد الستار1127161512189020

العلوم/جامعة البصرة560اعدادية غدير خم للبناتعلمينور الهدى سمير علي عبد الحسين1128161512268030

العلوم/جامعة البصرة560ثانوية الفراهيدي للبنينعلميصادق قاسم عطيه رسن1129161511075119

العلوم/جامعة البصرة560ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميأحمد رياض منور موسى1130161511089007

العلوم/جامعة البصرة560ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلمياركان محمد مهدي زايد1131161511084064

العلوم/جامعة البصرة560اعدادية شط العرب للبنينعلميعبد هللا حيدر عبد الحسين عبدون1132161511049099

العلوم/جامعة البصرة560االعدادية المركزية للبنينعلميسجاد موفق علي حسين1133161511001227

العلوم/جامعة البصرة560ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميصفا رياض محمد مصطفى1134161512165254

العلوم/جامعة البصرة559ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمياطياف عبد الكريم ناصر مثنى1135161512184043

العلوم/جامعة البصرة559ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميفاطمه عماد خضير عباس1136161512184327

العلوم/جامعة البصرة559ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميهاشم حسين هاشم صحن1137161511090107

العلوم/جامعة البصرة559اعدادية شط العرب للبنينعلمييحيى سلمان مرزوك كريم1138161511049195

العلوم/جامعة البصرة559ثانوية العلياء للبناتعلميفاطمة عادل نجم عبود1139161512227050

العلوم/جامعة البصرة559االعدادية المركزية للبنينعلميحسين علي جبار قاسم1140161511001144

العلوم/جامعة البصرة559للبنين(ع  )ثانوية االمام موسى الكاظم علميخالد وليد خالد عبد اللطيف1141161511077009

العلوم/جامعة البصرة559اعدادية االجيال للبنينعلميناجي مزهر قاسم محمد1142161511014059

العلوم/جامعة البصرة559اعدادية الحسن البصري للبنينعلميعلي حسين رعد عيفان1143161511036097

العلوم/جامعة البصرة559االعدادية المركزية للبنينعلميمنتظر حامد كاطع هادي1144161511001552

العلوم/جامعة البصرة558اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميفاطمة حازم كشيش فالح1145161512164038

العلوم/جامعة البصرة558اعدادية الشنقيطي للبناتعلميخلود عايد خلف نايف1146161512209028

العلوم/جامعة البصرة558ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمود شكري محمود احمد1147161511084427

العلوم/جامعة البصرة558اعدادية بنت الهدى للبناتعلميآيه جاسم سعيد عبود1148161512246001

العلوم/جامعة البصرة558اعدادية الجمهورية للبناتعلميزهراء جعفر ادعير زغير1149161512239030

العلوم/جامعة البصرة558ثانوية ثغر العراق للبناتعلميصابرين مالح حسن نغيمش1150161512232050

العلوم/جامعة البصرة558ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمحمد اياد نعمه عبد السيد1151161511060251

العلوم/جامعة البصرة558ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميصبا مصطفى جاسم محمد1152161512202114

العلوم/جامعة البصرة557اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميضحى عبد الحسين كحيط حبيب1153161512210078

العلوم/جامعة البصرة557اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميأالء كاظم محمد عبد هللا1154161512210010

العلوم/جامعة البصرة557ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلميميثم صبر سلمان جبارة1155161511088047

العلوم/جامعة البصرة557اعدادية الصادق للبنينعلميمهند محسن علي رباط1156161511031057
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العلوم/جامعة البصرة557اعدادية الرضوان للبنينعلميمهدي ماجد نوري راضي1157161511047169

العلوم/جامعة البصرة557االعدادية المركزية للبنينعلميعلي احمد محيسن يوسف1158161511001300

العلوم/جامعة البصرة557االعدادية المركزية للبنينعلميعبد الرحمن هواشم محمود حسين1159161511001259

العلوم/جامعة البصرة557اعدادية فتى االسالم للبنينعلميامجد عبد الزهرة عبد النبي زغير1160161511112012

العلوم/جامعة البصرة556ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتعلميبصائر مسلم عطيه كباشي1161161512222004

العلوم/جامعة البصرة556ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزينب احمد عبد الحسين مهدي1162161512184182

العلوم/جامعة البصرة556ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميساره منير عبد الزهره خميس1163161512165222

العلوم/جامعة البصرة556ثانوية االرتقاء االهلية للبناتعلميهبة فرحان ثجيل منشد1164161512259024

العلوم/جامعة البصرة556اعدادية الشهداء للبنينعلميباقر سالم خلف مطر1165161511015022

العلوم/جامعة البصرة556ثانوية الكفاح االهلية للبناتعلميجنه محمد كامل ضهاب1166161512190005

العلوم/جامعة البصرة556ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميسها جاسم ناصر يوسف1167161512202106

العلوم/جامعة البصرة555اعدادية العشار للبناتعلميساره غصاب لطيف يحيى1168161512228110

العلوم/جامعة البصرة555اعدادية البصرة للبناتعلمينور عبد االمير عبد الجبار جعفر1169161512234125

العلوم/جامعة البصرة555اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء مزهر ربيع لفته1170161512150022

العلوم/جامعة البصرة555اعدادية العروبة للبناتعلميوهاد ماجد محمد محسن1171161512237050

العلوم/جامعة البصرة555ثانوية الكنوز االهلية  للبنينعلميمحمد احسان رومي ديوان1172161511018029

العلوم/جامعة البصرة555اعدادية المعقل للبنينعلميعلي عبد الحسن عطيه خليفه1173161511019142

العلوم/جامعة البصرة555ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينعلميسجاد منصور حميد محسن1174161511072026

العلوم/جامعة البصرة554ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميآيات احمد صبيح امعيبد1175161512184013

العلوم/جامعة البصرة554اعدادية المعقل للبناتعلمياسراء مجيد يعقوب يوسف1176161512169004

العلوم/جامعة البصرة554ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعلي سلمان بلوشي حاتم1177161511084303

العلوم/جامعة البصرة554ثانوية الزينبيات للبناتعلمينور ابراهيم ميرزا حمزه1178161512258026

العلوم/جامعة البصرة554اعدادية الخالصة للبناتعلميسارة واثق عبد الستار سلمان1179161512240097

العلوم/جامعة البصرة554اعدادية االمام الحسين للبنينعلمياحمد صفاء فاضل جابر1180161511021001

العلوم/جامعة البصرة554االعدادية المركزية للبنينعلميعبد الرزاق سلمان عبد الرزاق عاشور1181161511001261

العلوم/جامعة البصرة554ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميفاضل هاشم مطلك طالب1182161511089102

العلوم/جامعة البصرة554ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمود نعيم سلمان شنيشل1183161511084428

العلوم/جامعة البصرة554ثانوية الثقلين النموذجية االهلية للبنينعلميجاسم محمد بهار درباي1184161511120002

العلوم/جامعة البصرة553اعدادية الهارثة للبناتعلميزهراء عبد الرسول غضبان عبد الحسين1185161512176069

العلوم/جامعة البصرة553االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علميتبارك واثق هادي محسن1186161512198005

العلوم/جامعة البصرة553اعدادية الفاو للبناتعلمياستبرق عبد الحسن حميد جلهوم1187161512225002

العلوم/جامعة البصرة553ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب احمد عبد المجيد عبد المحسن1188161512165163

العلوم/جامعة البصرة553االعدادية المركزية للبنينعلميعلي باسل فاضل عباس1189161511001302

العلوم/جامعة البصرة553ثانوية الكباسي للبناتعلميهدى عماد كاظم عيسى1190161512247045
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العلوم/جامعة البصرة553ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعلي كاظم عودة حسين1191161511060209

العلوم/جامعة البصرة553ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميخالد ناصر يوسف حاجم1192161511060112

العلوم/جامعة البصرة552اعدادية المعقل للبناتعلمينور عبد هللا عطوان عبيد1193161512169117

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة643ثانوية ثغر العراق للبناتعلميرميم احمد صالح سوادي1194161512232020

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة638اعدادية الهارثة للبناتعلميفاطمة جاسم محمد داود1195161512176124

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة637ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميفاطمة عبد الحسن مصر مهدي1196161512184307

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة637ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميحنين عبد علي مجيد جاسم1197161512165090

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة628اعدادية شط العرب للبناتعلميميالد علي ياسين حبيب1198161512226167

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة627ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب حبيب مهدي حبيب1199161512165167

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة627ثانوية الرسول للبنينعلميكرار محمد جبار سوادي1200161511058054

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة626ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينجوى عبد الباقي لفته عمران1201161512184384

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة625للبنات (ع)ثانوية االمام موسى الكاظم علميزهراء عبد الكريم جبار سعدون1202161512192006

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة625اعدادية المعقل للبنينعلمياحمد مالك خضير غازي1203161511019017

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة623اعدادية الهدى للبناتعلميهنادي فاروق فرحان حبيب1204161512150058

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة623اعدادية شط العرب للبنينعلميباقر عبد هللا ابراهيم محمد1205161511049025

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة623ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمحمد عماد احمد محمد1206161511075209

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة622ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلميمريم منذر عبد الرزاق فياض1207161512207037

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة621اعدادية المعقل للبناتعلميسوزان خالد عبد الكريم عباس1208161512169074

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة621ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميصفا مازن حسن بحر1209161512165257

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة619اعدادية الفاو للبناتعلميجيهان طارق خالد علي1210161512225020

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة619اعدادية العباسية للبناتعلميعائشه نوري عبد القادر حسين1211161512233026

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة618ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميايات علي عبود احمد1212161512260004

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة618اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميساره محمد حسن بنيان1213161512210067

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة616ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميزينب عادل حسن ابراهيم1214161512260013

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة616اعدادية اليمامة للبناتعلميزهراء عبد الكريم محمد جعفر حسين1215161512167025

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة615اعدادية شط العرب للبناتعلميمها صالح اسوادي عبد1216161512226165

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة615ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمصطفى سعد محمد حسن1217161511075234

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة615االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علميزينب صالح عبد الكاظم علوان1218161512198016

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة615اعدادية شط العرب للبناتعلمينور فارس سالم جاسم1219161512226184

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة614ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميبنين اسعد محمد كاظم1220161512165065

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة613ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميفاطمه عقيل عبد الواحد عبد السيد1221161512183090

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة612ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزهراء سعيد حمد علي1222161512184160

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة611اعدادية الخالصة للبناتعلميصفا علي حميد اسحق1223161512240117

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة611ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميرهام طه علي رومي1224161512152089
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تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة611ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمياحمد حسين طاهر كطافة1225161511060017

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة611اعدادية العشار للبناتعلميشهد فريد يوسف عبد الواحد1226161512228130

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة610االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا خالد عبد هللا محمد1227161511001272

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة609اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميرباب حسن صبر محي1228161512245025

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة607ثانوية الزينبيات للبناتعلميحنين خالد عباس سيد1229161512258006

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة605.2ثانوية االيالف المتميزاتعلمياروى اكرم فاضل اسحاق1230161512156003

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة605ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلميفاطمة عالء حسين علي1231161512163035

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة605ثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلميوليد باسم حسن خليف1232161511094033

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة605اعدادية سبأ للبناتعلميجنة مظلوم مهدي مزعل1233161512174015

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة605ثانوية االسراء للبناتعلميزينب نبيل صبري شريده1234161512158012

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة604اعدادية االندلس للبناتعلميرهام جواد فتيل احسوني1235161512170024

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة604االعدادية المركزية للبنينعلميحسين عقيل جبار احمد1236161511001140

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة603ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميسارة قاسم كريم شويع1237161512260017

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة603اعدادية االبتسامة للبناتعلميفاطمه رياض فالح حسن1238161512253026

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة603اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميمريم ماجد حميد محسن1239161512210113

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة603ثانوية ام البنين للبناتعلميحنين كامل مالك جمعة1240161512270004

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة603ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميحوراء سالم فرعون عيادة1241161512187021

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة602ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميطلحة عبد الكريم نجم عبود1242161511060140

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة601ثانوية ثغر العراق للبناتعلميتبارك علي اديب حمودي1243161512232011

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة601ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلمينور الزهراء ضياء فاخر علوان1244161512152222

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة601ثانوية السياب االهلية للبناتعلميزينب عبد القاسم فرحان مناحي1245161512161010

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة600ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزهراء ميثم عبد الحسين شياع1246161512152114

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة600اعدادية االجيال للبنينعلميأكرم عبد االمير كاظم رباط1247161511014002

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة599اعدادية الجمهورية للبناتعلميزهراء رعد عكال غيالن1248161512239035

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة599ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميزينب فالح محمد رضا محمد باقر1249161512183054

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة599اعدادية المعقل للبناتعلميرونق صالح ايوب مطشر1250161512169044

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة599ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميعبد هللا احمد اسامة انور1251161511085066

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة598اعدادية الهارثة للبناتعلميزينب فاضل كاظم لفتة1252161512176089

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة598ثانوية الكفاح االهلية للبناتعلميزينب باسم عبد الستار عبد السادة1253161512190014

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة597االعدادية المركزية للبنينعلميضياء الدين حسن عبد المنعم عبد المحسن1254161511001240

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة597ثانوية الكباسي للبناتعلميدعاء عارف راشد عساف1255161512247007

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة597االعدادية المركزية للبنينعلميعلي هشام جبار سلمان1256161511001381

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة597اعدادية الوثبة للبناتعلميفرح عزيز مولى عالج1257161512241048

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة596ثانوية قمر بني هاشم للبنينعلميمصطفى سعيد حسون عرير1258161511059029
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تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة594ثانوية ثغر العراق للبناتعلميمنة هللا حميد جعفر حميد1259161512232067

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة593ثانوية ثغر العراق للبناتعلمياالء قصي نوري يوسف1260161512232005

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة593اعدادية الخالصة للبناتعلميفاطمه رافد عبد الجليل مجيد1261161512240140

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة592اعدادية المعقل للبنينعلميعلي شوقي بدران جاسم1262161511019136

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة591اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميسجاد حامد يوسف سعدون1263161511050043

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة591ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب مسلم رمضان يونس1264161512165199

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة591اعدادية الوثبة للبناتعلميزينب حيدر محمد كاظم سلمان1265161512241025

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة591اعدادية الوثبة للبناتعلميرجاء ماجد حميد مجيد1266161512241019

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة591اعدادية األبلة للبناتعلمياسراء فاضل عبد الزم1267161512171003

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة591اعدادية الشهداء للبنينعلميحسين باسم فاضل سلمان1268161511015033

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة591ثانوية السياب االهلية للبناتعلميغدير مصطفى صالح عبد1269161512161016

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة590ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلمينور محمد عطيه عبد االمام1270161512162053

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة590اعدادية المعقل للبناتعلميهديل علي نوري عبد علي1271161512169132

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة590اعدادية شط العرب للبنينعلميعلي حميد صالح حسن1272161511049115

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة590االعدادية المركزية للبنينعلميليث اسعد باجي يوسف1273161511001426

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة589اعدادية ابي الخصيب للبناتعلمياسيل صالح عزيز علي1274161512218004

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة589ثانوية النبأ للبناتعلميزينب مسلم عبد الرحمن ناصر1275161512215012

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة588اعدادية العشار للبناتعلميحوراء فالح عبد الرزاق خضير1276161512228047

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة588اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميعلي عبد الحسين محمد علي1277161511039094

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة587ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميسجاد محمد حسن بدر1278161511084223

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة586اعدادية الفضيلة للبناتعلمينور الهدى سامي بدر ماضي1279161512212060

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة586ثانوية الرافدين المختلطةعلميمهند فاضل بناي مكطف1280161511300094

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة586اعدادية الشنقيطي للبناتعلميفاطمه عبد الحسين مجاهد محبوب1281161512209077

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة586ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميعلي عبد الرحيم مجيد باهظ1282161511083053

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة586اعدادية الهارثة للبنينعلميوضاح علي جابر سعد1283161511022183

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة585االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى عبد المنعم عبد الكاظم كريم1284161511001540

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة584.1للبنات (ع)ثانوية االمام موسى الكاظم علميزينب عبد الكريم جبار سعدون1285161512192007

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة583اعدادية ام قصر للبنينعلمياحمد عماد عبد الرزاق خضر1286161511042004

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة583ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينعلميجواد كاظم جبار يوسف1287161511064010

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة583االعدادية المركزية للبنينعلميحسين علي محمد سالم1288161511001150

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة583اعدادية الزبير للبنينعلميمحمد هاني مسلم عبد هللا1289161511034176

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة583ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميحسين عالء شاكر عبد الجبار1290161511085040

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة582.3ثانوية االيالف المتميزاتعلميالق كنعان عبد الحر عباس1291161512156005

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة582االعدادية المركزية للبنينعلميعماد كريم عبد السيد شاهين1292161511001385
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تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة582اعدادية الحسن البصري للبنينعلميحيدر صباح ضايف جابر1293161511036051

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة582ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميرفل عالء جبار حيدر1294161512165115

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة581ثانوية رفح للبناتعلميساره عباس عبد علي عمران1295161512219052

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة581اعدادية الزبير للبنينعلميعلي خالد علي عباس1296161511034113

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة581ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميسبأ هادي سالم جابر1297161512183059

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة580اعدادية الجمهورية للبناتعلميميس عبد الكريم عبد الحسين زويد1298161512239070

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة580ثانوية الفراهيدي للبنينعلمياحمد زيد خلف فارس1299161511075017

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة580ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميأحمد خضير حسين جاهن1300161511067004

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة579اعدادية العروبة للبناتعلميفاطمه اسد عبود نايف1301161512237036

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة579اعدادية الخنساء للبناتعلميحنين محمد زاير محسن1302161512230005

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة579االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد حسن طه صالح1303161511001453

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة579ثانوية الجواهري األهلية للبنينعلميمحمد ظاهر عبد هللا احمد1304161511078046

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة579ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزهراء سعيد قاسم بدر1305161512165146

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة578ثانوية زين األهلية للبنينعلميرضا سمير جاسم خضير1306161511065005

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة578اعدادية الحسن البصري للبنينعلميسيف عماد عبد الحسن رمضان1307161511036072

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة577اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميعلي حسين خير هللا رسن1308161511105036

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة577ثانوية سارية الجبل للبنينعلميحسين عبد الرزاق مجيد عبد الحسين1309161511038012

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة577ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميضحى باسم كنعان محمود1310161512251026

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة577اعدادية العروبة للبناتعلميهاجر محمد رسن شاهر1311161512237044

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة576اعدادية جيكور للبنينعلميسامي صالح مهدي فرحان1312161511061060

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة575ثانوية الرافدين المختلطةعلميمحمد هشام سامي شريدة1313161511300080

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة575ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمييوسف خير هللا علي مصطفى1314161511060338

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة575اعدادية الخالصة للبناتعلمياسيل عبد الكريم نعمه مريوش1315161512240006

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة575ثانوية رفح للبناتعلميازهار حسن عبد علي احمد1316161512219001

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة574ثانوية ثغر العراق للبناتعلميدانيا احمد شهاب احمد1317161512232015

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة574اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء عبد الباقي شاكر محمد علي1318161512230015

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة573ثانوية الثقلين النموذجية االهلية للبنينعلميقائد نصير حسين طربوش1319161511120014

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة573ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميضياء القمر عبد الكاظم محمد خضر حسن1320161512187043

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة573االعدادية المركزية للبنينعلميمحمود معين جاسم محمد1321161511001510

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة573ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسن عبد علي حسن ناصر1322161511084103

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة573ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمحمد شريف محمد حسن1323161511060267

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة573اعدادية اليمامة للبناتعلميزينب عيسى حامد حسن1324161512167031

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة572اعدادية غزة للبناتعلميابرار موسى عبد الرزاق طه1325161512208001

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة572ثانوية السياب االهلية للبناتعلميدعاء مرتضى ناصر خضير1326161512161008
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تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة572اعدادية الخالصة للبناتعلميغفران حيدر عناد عايد1327161512240131

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة572اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميهيا ناصر مال هللا سعد هللا1328161512210144

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة571اعدادية الخنساء للبناتعلميخلود جواد محسن موسى1329161512230007

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة571االعدادية المركزية للبنينعلميحسن كاظم عزيز زاير1330161511001114

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة571ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميهاله مظفر عبد الجبار ابراهيم1331161512183122

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة570ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميآيه اياد سلمان عبيد1332161512184029

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة570اعدادية الزبير للبنينعلميبدر عالء احمد بدران1333161511034024

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة570ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعلي مهند نفل كنكون1334161511084338

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة569اعدادية البسمة للبناتعلميإيناس عماد حميد عبد الكريم1335161512257007

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة569اعدادية االندلس للبناتعلميحنين شاكر عوده سالم1336161512170014

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة569ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمينور علي غانم احمد1337161512165352

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة569اعدادية العشار للبناتعلميزهراء حيدر احمد مهدي1338161512228074

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة569االعدادية المركزية للبنينعلميوسام جبار فظيليم جثير1339161511001578

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة569ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميآيات طارق كاظم محمد1340161512184019

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة569ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميمروة واثق فراس عوده1341161512184343

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة569ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزهراء جواد كاظم محمد1342161512165141

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة569ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمجتبى ثامر عيسى حبيب1343161511084366

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة569ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميود شهيد سلمان عبد1344161512152253

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة569اعدادية العشار للبناتعلميساره ليث جواد كاظم1345161512228111

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة568ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميفاطمه عماد عبد الحسين علوان1346161512152180

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة568ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميايه عبد الرحمان عبد الكريم عبد هللا1347161512165051

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة565اعدادية الثوار المسائية للبنينعلميحاتم عبد الكريم سالم كحيط1348161511352032

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة565ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينور فائق رحيم ياسر1349161512184416

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة565اعدادية الزبير للبنينعلميمحمد علي مكي محمد علي علي1350161511034171

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة565اعدادية المعقل للبنينعلمياحمد ضياء عباس موسى1351161511019011

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة565ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميأيمان ماجد كاظم راضي1352161512152017

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة564.3ثانوية المتميزين للبنينعلميمحمد مثنى محمد وداد شهاب1353161511003047

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة564ثانوية هبة الرافدين للبناتعلميصفاء محمود شاكر مرزوك1354161512235021

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة564االعدادية المركزية للبنينعلميصادق ابراهيم صادق ابراهيم1355161511001234

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة564اعدادية الهارثة للبناتعلميسارة منار عبد هللا علي1356161512176097

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة564اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميحيدر كاظم محمد مهوس1357161511039058

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة564اعدادية االندلس للبناتعلمياسماء عبد هللا عبد االمام جاسم1358161512170003

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة564ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميحنين محمد جبيشه عبيد1359161512260008

القانون/جامعة البصرة627اعدادية البصرة للبناتعلميشهد جواد عبد علي طاهر1360161512234090
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القانون/جامعة البصرة612ثانوية الفارابي االهلية للبناتعلميزهراء عادل عباس عوده1361161512272013

القانون/جامعة البصرة601ثانوية ذات الصواري للبناتعلميحنين موحان فالح مهودر1362161512216009

القانون/جامعة البصرة598اعدادية بنت الهدى للبناتعلمياالء عبد البصير مهدي جمعة1363161512246002

القانون/جامعة البصرة596االعدادية المركزية للبنينعلميعلي صالح لفته ياسين1364161511001338

القانون/جامعة البصرة586اعدادية ام قصر للبنينعلميكرار حمد دريغ غابشي1365161511042064

القانون/جامعة البصرة585ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتعلميمريم ثائر عبد الحميد عبد الوهاب1366161512222016

القانون/جامعة البصرة583.3ثانوية المتميزين للبنينعلميجعفر صادق محمد جعفر عبد هللا1367161511003013

القانون/جامعة البصرة583ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميكرار دريس مطشر عجمي1368161511089109

القانون/جامعة البصرة581اعدادية الثوار المسائية للبنينعلميعلي سعود عبد العزيز زهر1369161511352107

القانون/جامعة البصرة580االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى برزان ابو الهيل حمود1370161511001529

القانون/جامعة البصرة615ثانوية العلياء للبناتادبيصابرين ياسر سهم محمد1371161522227025

القانون/جامعة البصرة606ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزينب محمد حسين حاتم1372161522222008

القانون/جامعة البصرة595اعدادية االريج للبناتادبيعذراء عبد السجاد عبد الجليل خليل1373161522238024

القانون/جامعة البصرة594اعداية التضحية للبنينادبيمشتاق حليفي طعمة منخي1374161521053025

القانون/جامعة البصرة589اعدادية الوثبة للبناتادبيزينب جبار محسن الزم1375161522241031

القانون/جامعة البصرة585اعدادية الفضيلة للبناتادبيايات احمد غازي طوبان1376161522212008

القانون/جامعة البصرة583اعدادية األصفياء للبنينادبيمحمد سامي نعمان عبد اللطيف1377161521099035

القانون/جامعة البصرة582اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيزيد فالح حسن حمادي1378161521052027

القانون/جامعة البصرة582ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيفاطمة حسين قاسم ناصر1379161522204009

القانون/جامعة البصرة582اعدادية الهدى للبناتادبيعذراء عباس قاسم عبد النبي1380161522150031

القانون/جامعة البصرة580ثانوية الجامعة للبناتادبيساره جاسم محمد صبار1381161522155024

القانون/جامعة البصرة579اعدادية العشار للبناتادبيفاطمه محمد محسن حسن1382161522228030

القانون/جامعة البصرة574اعدادية العروبة للبناتادبيعذراء احمد سالم حمزة1383161522237037

القانون/جامعة البصرة570اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه محسن عزيز كريم1384161522220041

القانون/جامعة البصرة570اعدادية الجمهورية للبناتادبيجنان عبد الرضا حبيب راضي1385161522239014

القانون/جامعة البصرة567ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبينور الهدى فاضل عيسى حاوي1386161522383037

القانون/جامعة البصرة566اعدادية المعقل للبناتادبيصفا احمد شعبان عبود1387161522169027

القانون/جامعة البصرة564اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيابراهيم عبد الحليم ابراهيم حسوني1388161521050002

القانون/جامعة البصرة562الخارجياتادبيسنا احمد نوري عبد1389161522401043

القانون/جامعة البصرة562اعدادية العباس للبنينادبيعزت عبد الكريم عبد الجبار سيف الدين1390161521051027

القانون/جامعة البصرة560اعدادية األبلة للبناتادبيهاجر طالب كريم جعفر1391161522171050

القانون/جامعة البصرة560اعدادية شط العرب للبنينادبيمرتضى عبد الكريم عبود اسماعيل1392161521049088

القانون/جامعة البصرة559ثانوية الفارابي االهلية للبناتادبيخديجه عبد الواحد جاسم عبد هللا1393161522272006

القانون/جامعة البصرة556اعدادية شط العرب للبناتادبيرسل مهدي صالح احمد1394161522226033
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القانون/جامعة البصرة554ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتادبيغدير خالد جوده جعفر1395161522222012

القانون/جامعة البصرة554اعدادية العشار للبناتادبينرجس عبود عبد المهدي عبود1396161522228036

القانون/جامعة البصرة552ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيفاطمه محمد شاكر محمود1397161522205004

القانون/جامعة البصرة552ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبياسراء علي عبد المجيد جعفر1398161522381005

القانون/جامعة البصرة549ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيهاجر جاسم محمد فرحان1399161522265043

القانون/جامعة البصرة548اعدادية الجمهورية للبناتادبيشهد صفاء محمد جاسم1400161522239041

القانون/جامعة البصرة548اعدادية ذو النورين للبنينادبيعمر جميل جابر نعاس1401161521041032

القانون/جامعة البصرة548ثانوية رفح للبناتادبيدعاء باسم حسن حبيب1402161522219018

القانون/جامعة البصرة548اعدادية االندلس للبناتادبيعال احسان احمد محمود1403161522170044

القانون/جامعة البصرة547اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي كاظم جاسم خلف1404161521099023

القانون/جامعة البصرة547اعدادية الهدى للبناتادبينور صباح عبد هللا عباس1405161522150044

القانون/جامعة البصرة545اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعبد المحسن عاشور طالق سالم1406161521039028

القانون/جامعة البصرة543اعدادية الهدى للبناتادبيزمن فاضل قاسم عبد النبي1407161522150018

القانون/جامعة البصرة542اعدادية شط العرب للبناتادبيشذى علي قاسم عباس1408161522226063

القانون/جامعة البصرة541ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيايات عماد نعمه سلمان1409161522265004

القانون/جامعة البصرة540ثانوية حجر بن عدي للبنينادبيسيف علي عبد الجليل يعقوب1410161521062019

القانون/جامعة البصرة540اعدادية شط العرب للبنينادبيسيف اسعد صكبان عوده1411161521049037

القانون/جامعة البصرة540ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيماجد لطيف فاضل محمد1412161521351028

القانون/جامعة البصرة538اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزهراء طاهر ناصر باقر1413161522210037

القانون/جامعة البصرة537اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزهراء ماجد شناوه مجيد1414161522164016

القانون/جامعة البصرة536اعدادية الوثبة للبناتادبينور محمد عبود حاتم1415161522241072

القانون/جامعة البصرة535ثانوية الرماح العوالي المختلطةادبيمسلم احمد الزم خنجر1416161521307029

القانون/جامعة البصرة535اعدادية شط العرب للبناتادبيسارة منصور راشد صكر1417161522226056

القانون/جامعة البصرة534اعدادية غزة للبناتادبيابرار غازي كامل حسين1418161522208001

القانون/جامعة البصرة533اعدادية القرنة للبنينادبيعلي يسر سالم هليل1419161521027042

القانون/جامعة البصرة532اعدادية العباسية للبناتادبيبدور عبد هللا مهدي محسن1420161522233011

القانون/جامعة البصرة532اعدادية مطلع الفجر للبناتادبينور عبد هللا خلف عبد الستار1421161522217087

القانون/جامعة البصرة531ثانوية ذات الصواري للبناتادبيهجران مهدي خزعل حسب1422161522216044

القانون/جامعة البصرة530اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيابتهال احمد سلمان زباري1423161522245005

القانون/جامعة البصرة529اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيمهند احمد جاسم عثمان1424161521050034

القانون/جامعة البصرة529ثانوية شط العرب األهلية للبنينادبيعبد هللا محمد عوده فالح1425161521084016

القانون/جامعة البصرة529الخارجيونادبيمحمود عادل قاسم عباس1426161521400073

القانون/جامعة البصرة528اعدادية شط العرب للبنينادبيحسن علي دينار عبيد1427161521049014

القانون/جامعة البصرة528اعدادية الرضوان للبنينادبيمرتضى صافي عبد الواحد جابر1428161521047058
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القانون/جامعة البصرة528اعدادية االريج للبناتادبياسراء عماد عبد الرضا فرحان1429161522238002

القانون/جامعة البصرة528اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعمار ميثم علي ناصر1430161521112031

القانون/جامعة البصرة528ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيمريم مجيد عبد علي محمد1431161522184019

القانون/جامعة البصرة527ثانوية العلياء للبناتادبيهدى ياسر سهم محمد1432161522227046

القانون/جامعة البصرة526اعدادية مطلع الفجر للبناتادبياسيل طارق ياسين جليهم1433161522217015

القانون/جامعة البصرة526اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيسارة عبد الصمد سبهان زبيلة1434161522168022

القانون/جامعة البصرة525اعدادية األبلة للبناتادبيسلوان قاسم محسن عباس1435161522171027

القانون/جامعة البصرة525اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيدعاء حسن حنون زويد1436161522245011

القانون/جامعة البصرة524اعدادية العباس للبنينادبيعلي عبد الكريم ابراهيم جمعه1437161521051032

القانون/جامعة البصرة523اعدادية بنت الهدى للبناتادبيبدور سامي كاظم عبد الجليل1438161522246009

القانون/جامعة البصرة523اعدادية المعالي للبناتادبيآمنة عبد الكريم عبد الزهرة عبد الرسول1439161522173001

القانون/جامعة البصرة523الخارجيونادبيعلي صبحي ناصر حزام1440161521400042

القانون/جامعة البصرة522اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمة محمد صالح هادي1441161522226082

القانون/جامعة البصرة522اعدادية الصادق للبنينادبياحمد نوري عبد اللطيف حمد1442161521031004

القانون/جامعة البصرة522اعدادية الخنساء للبناتادبياديان محمد كامل ضهاب1443161522230002

القانون/جامعة البصرة521اعدادية الفضيلة للبناتادبيقنوت علي ماضي حسن1444161522212044

القانون/جامعة البصرة521اعدادية القرنة للبناتادبيبلسم خزعل غضبان سعدون1445161522154014

القانون/جامعة البصرة520اعدادية الهدى للبناتادبينبأ فاضل حمودي عبد1446161522150041

القانون/جامعة البصرة520اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبياسعد قاسم ناجي عبود1447161521039001

القانون/جامعة البصرة520اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيوسام شعيبث شناوة مصيرع1448161521039069

القانون/جامعة البصرة519اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمنى احمد كامل عبد القادر1449161522209071

القانون/جامعة البصرة518اعدادية العباس للبنينادبيمحمد عماد محسن جعفر1450161521051040

القانون/جامعة البصرة518ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيميس زكي عبد الحميد عبد المجيد1451161522163019

القانون/جامعة البصرة518اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيمنتظر امين حسن فالح1452161521352117

القانون/جامعة البصرة518اعدادية االريج للبناتادبيسارة اياد عبد الوهاب محسن1453161522238018

القانون/جامعة البصرة517اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيعلياء حسين علي ساجت1454161522168028

القانون/جامعة البصرة517اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء ليث خير هللا عبيد1455161522170032

القانون/جامعة البصرة517اعدادية الحمد للبنينادبيحسين نزار زياره ذهب1456161521056014

القانون/جامعة البصرة516اعدادية العروبة للبناتادبيمريم عبد الكريم محسن طعين1457161522237048

القانون/جامعة البصرة516ثانوية الماجدات للبناتادبيفاطمه طعمه صبيح عبيد1458161522211021

القانون/جامعة البصرة515اعدادية سبأ للبناتادبياسراء حيدر عبد الحسن مجيد1459161522174002

القانون/جامعة البصرة515اعدادية بنت الهدى للبناتادبيحنين محمد جاسم سبهان1460161522246011

القانون/جامعة البصرة514الخارجيونادبيمحمد مرتضى عبد العباس كماط1461161521400071

القانون/جامعة البصرة514ثانوية الطموح للبناتادبيآيات عبد الحكيم ثامر يسر1462161522157002
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القانون/جامعة البصرة511اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيسارة رمضان عباس سلمان1463161522153011

القانون/جامعة البصرة511اعدادية الفواطم للبناتادبيرقيه علي عبد الكريم عبد السيد1464161522172030

القانون/جامعة البصرة510ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيحنين ساجت مجيد عبد العبود1465161522383014

القانون/جامعة البصرة508اعدادية الزبير للبنينادبيعلي شاكر يوسف ظاهر1466161521034043

القانون/جامعة البصرة508الخارجيونادبيعلي فاضل عباس جاسم1467161521400046

القانون/جامعة البصرة507اعدادية البيان للبناتادبيهدى عيسى غميس عيسى1468161522223044

القانون/جامعة البصرة506اعدادية البسمة للبناتادبيأميرة علي عبد الزهرة خزعل1469161522257006

القانون/جامعة البصرة506اعدادية األبلة للبناتادبيلمياء عبد الكريم حميد محسن1470161522171036

القانون/جامعة البصرة506اعدادية الفضيلة للبناتادبيسجى رعد انعيوي سلمان1471161522212030

القانون/جامعة البصرة506اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيكرار عبد العباس جبار رحيمة1472161521020071

القانون/جامعة البصرة506اعدادية العروبة للبناتادبيساره حمادي عيدان أزغير1473161522237029

القانون/جامعة البصرة505اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي عبد الخضر ياسين حسون1474161521099022

القانون/جامعة البصرة505اعدادية شط العرب للبنينادبيعباس وليد نجم عبد هللا1475161521049046

القانون/جامعة البصرة505اعدادية المعالي للبناتادبيحنين عبد الجليل كاظم عبادي1476161522173014

القانون/جامعة البصرة504اعدادية الرضوان للبنينادبيعباس حسن عبد الرضا محمد1477161521047026

القانون/جامعة البصرة504اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمصطفى قاسم خلف درجال1478161521020086

القانون/جامعة البصرة504اعدادية المتنبي للبنينادبيفهد سعد ذيبان جاسم1479161521006052

القانون/جامعة البصرة503ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيفاطمه أحمد ابراهيم عبد النبي1480161522249008

القانون/جامعة البصرة503الخارجيونادبيامجد جمعه حسين راشد1481161521400003

القانون/جامعة البصرة503ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيندى نوري عبد الكريم عيسى1482161522203029

القانون/جامعة البصرة503ثانوية المربد المسائية للبنينادبيأركان عبود صادق عبد االمام1483161521362009

القانون/جامعة البصرة503اعدادية اليرموك للبنينادبيكاظم الزم حاجم جوده1484161521033029

القانون/جامعة البصرة502اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور سالم حسن عودة1485161522246033

القانون/جامعة البصرة502ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيهالة زهير عنيد علوان1486161522383038

القانون/جامعة البصرة502ثانوية البتول للبناتادبينور الهدى قاسم عبد علي رسن1487161522242035

القانون/جامعة البصرة501ثانوية شط العرب األهلية للبنينادبيأيمن إياد قاسم محمد1488161521084002

القانون/جامعة البصرة501ثانوية السياب االهلية للبنينادبيعمر رياض عواد مسلم1489161521073007

القانون/جامعة البصرة501اعدادية األبلة للبناتادبيسجى جاسم نجم والي1490161522171024

القانون/جامعة البصرة501اعدادية العباسية للبناتادبيساره جعفر محمد علي عبد المحسن1491161522233032

القانون/جامعة البصرة500اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعبد الرحمن خالد عبد اللطيف عبد الحميد1492161521044025

القانون/جامعة البصرة500اعدادية السبطين للبنينادبيعلي كريم جاسم عيسى1493161521016034

القانون/جامعة البصرة499اعدادية الفضيلة للبناتادبياشواق عايد عبد هللا مناحي1494161522212004

التمريض/جامعة البصرة643ثانوية الكفاح االهلية للبناتعلميرؤى فوزي يوسف سعدون1495161512190009

التمريض/جامعة البصرة641ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميشمس هيثم عيسى علي1496161512165244
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التمريض/جامعة البصرة636اعدادية المرفأ للبناتعلميرغد جميل كريم الزم1497161512213023

التمريض/جامعة البصرة634اعدادية الفضيلة للبناتعلمياميره ناصر عبد هللا محمد1498161512212007

التمريض/جامعة البصرة632ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميهدى عطشان بداي زاهي1499161512165371

التمريض/جامعة البصرة629اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميفاطمه علي راشد رمل1500161512210100

التمريض/جامعة البصرة626ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةعلميعذراء صباح مهدي عبد الحسين1501161512311019

التمريض/جامعة البصرة626اعدادية األبلة للبناتعلميفاطمه عبد الرضا هبيل محسن1502161512171038

التمريض/جامعة البصرة625اعدادية الهارثة للبناتعلميزينب جاسم لفتة سلطان1503161512176078

التمريض/جامعة البصرة625اعدادية حيفا للبناتعلميسماح عباس صادق عبود1504161512220028

التمريض/جامعة البصرة619اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلمينور داخل علي حوير1505161512210128

التمريض/جامعة البصرة616ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميسمر سعد ابراهيم نجم1506161512152150

التمريض/جامعة البصرة616اعدادية الجمهورية للبناتعلميرؤى عبد العليم جاسم بديوي1507161512239023

التمريض/جامعة البصرة613اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميزهراء نجاح حسين علي1508161512245031

التمريض/جامعة البصرة603ثانوية النور للبناتعلميزهراء حازم هزل شياع1509161512275005

التمريض/جامعة البصرة601ثانوية ذات الصواري للبناتعلميشميم سعد محمد عبد الوهاب1510161512216018

التمريض/جامعة البصرة596اعدادية الهدى للبناتعلميزهراء حميد داخل راضي1511161512150020

التمريض/جامعة البصرة595ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةعلميبيداء هاشم نعمه عبد الحسين1512161512311007

التمريض/جامعة البصرة593ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميبيداء عزيز حاتم عداي1513161512184074

التمريض/جامعة البصرة591اعدادية العشار للبناتعلميريهام طالب عواد علي1514161512228070

الطب البيطري/جامعة البصرة619ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميايمان يوسف جاسم عبد هللا1515161512152045

الطب البيطري/جامعة البصرة575ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميحوراء قصي هاشم هادي1516161512184096

الطب البيطري/جامعة البصرة571االعدادية المركزية للبنينعلميقيصر كريم جاسم عنكوش1517161511001405

الطب البيطري/جامعة البصرة565اعدادية البصرة للبناتعلميدانيه عبد المجيد زبون محمد1518161512234047

الطب البيطري/جامعة البصرة541اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه علي ارحيم عباس1519161512230034

الطب البيطري/جامعة البصرة541ثانوية الرسول للبنينعلميعبد هللا صالح عبد هللا سكر1520161511058033

الطب البيطري/جامعة البصرة537ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياطياف احمد عطا حسن1521161512165025

الطب البيطري/جامعة البصرة537اعدادية البصرة للبناتعلمياالء صادق جعفر موسى1522161512234011

الطب البيطري/جامعة البصرة529ثانوية رفح للبناتعلميمروه صباح محمد عبد الرحمن1523161512219077

الطب البيطري/جامعة البصرة525اعدادية البصرة للبناتعلميمسرات غالب عبد الخالق جاسم1524161512234113

الطب البيطري/جامعة البصرة523ثانوية الشجرة الطيبة للبناتعلمينشوان احسان عكرف يوسف1525161512252019

الطب البيطري/جامعة البصرة523اعدادية االجيال للبنينعلميأحمد خلف محمد طاهر1526161511014001

الطب البيطري/جامعة البصرة522اعدادية جيكور للبنينعلميعبد هللا قاسم محمد عبد الحافظ1527161511061080

الطب البيطري/جامعة البصرة519ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميشهناز فالح بدر عواد1528161512165251

الطب البيطري/جامعة البصرة515ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميعبد الرحيم محمد ابراهيم خليل1529161511085064

الطب البيطري/جامعة البصرة515ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمياسيل باسم عبيد صالح1530161512184042
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الطب البيطري/جامعة البصرة512االعدادية المركزية للبنينعلميحسن منذر غازي عبود1531161511001117

الطب البيطري/جامعة البصرة511االعدادية المركزية للبنينعلميعلي ستار جبار قاسم1532161511001331

الطب البيطري/جامعة البصرة510االعدادية المركزية للبنينعلميخالد احمد عيسى مالح1533161511001189

الطب البيطري/جامعة البصرة510االعدادية المركزية للبنينعلميعلي محمد مزهر ياسين1534161511001370

الطب البيطري/جامعة البصرة509ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب عياد مهدي علي1535161512165193

الطب البيطري/جامعة البصرة509اعدادية الجمهورية للبناتعلميزهراء شفيق معتوق عاتي1536161512239036

الطب البيطري/جامعة البصرة508اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميحسن عبد الكريم موسى حسن1537161511030043

الطب البيطري/جامعة البصرة508ثانوية حجر بن عدي للبنينعلميجعفر ظافر عباس عبود1538161511062012

الطب البيطري/جامعة البصرة508ثانوية مصعب بن الزبير للبنينعلمياحمد علي حسين عاش1539161511035003

الطب البيطري/جامعة البصرة507ثانوية الفراهيدي للبنينعلميالحمزه كريم عبد العزيز رشيد1540161511075040

الطب البيطري/جامعة البصرة507االعدادية المركزية للبنينعلميعالء صادق لفته حسين1541161511001297

الطب البيطري/جامعة البصرة506اعدادية العباسية للبناتعلميزهراء صالح عجمي صبيح1542161512233019

الطب البيطري/جامعة البصرة506ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميحسن خير هللا علوان ناصر1543161511079020

الطب البيطري/جامعة البصرة503اعدادية اليمامة للبناتعلميشهد خالد صباح عميد1544161512167038

الطب البيطري/جامعة البصرة502اعدادية األبلة للبناتعلميسوران عالء عبد الرزاق عبادي1545161512171029

الطب البيطري/جامعة البصرة502االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرعلميصفا زاهر يوسف محمد حسين1546161512264008

الطب البيطري/جامعة البصرة501اعدادية االريج للبناتعلميزهراء محمد خضير خلف1547161512238019

الطب البيطري/جامعة البصرة501اعدادية المعقل للبناتعلميلجين احمد محمد علي علي1548161512169104

الطب البيطري/جامعة البصرة500ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميحيدر أحمد عبد اللطيف كاظم1549161511067026

الطب البيطري/جامعة البصرة500ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد رياض خريبش منصور1550161511084388

الطب البيطري/جامعة البصرة500االعدادية المركزية للبنينعلميايمن رعد عبد الجبار عبد النبي1551161511001077

الطب البيطري/جامعة البصرة499ثانوية الكفاح األهلية للبنينعلميجعفر توفيق غازي عجيل1552161511096013

الطب البيطري/جامعة البصرة499ثانوية الرافدين االهلية للبناتعلميلبنى مسلم عبد الكريم ناصر1553161512189030

الطب البيطري/جامعة البصرة499ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمحمد موسى عزيز عبد1554161511060287

الطب البيطري/جامعة البصرة499اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميحسن توفيق علي كاظم1555161511105014

الطب البيطري/جامعة البصرة499ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينعلميمحمد عبد الرسول سعيد فيصل1556161511110027

الطب البيطري/جامعة البصرة499ثانوية هبة الرافدين للبناتعلميفاطمه تحسين هاشم عزيز1557161512235025

الطب البيطري/جامعة البصرة498ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد علي يعقوب حديد1558161511084416

الطب البيطري/جامعة البصرة498اعدادية شط العرب للبناتعلميصفا سمير درويش عبد الرزاق1559161512226130

الطب البيطري/جامعة البصرة498اعدادية االبتسامة للبناتعلميمروة عادل جاسم يوسف1560161512253037

الطب البيطري/جامعة البصرة497ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميسرمد مونس صالح عبد الواحد1561161511085058

الطب البيطري/جامعة البصرة497اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء علي رباط مطلك1562161512230016

الطب البيطري/جامعة البصرة496ثانوية الرجاء للبناتعلميسكينه مهدي عبد هللا حسين1563161512178013

الطب البيطري/جامعة البصرة496ثانوية المفاخر للبنينعلمياحمد عزيز دلي محمد1564161511024002
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الطب البيطري/جامعة البصرة496ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينعلمياحمد تحسين توفيق سلمان1565161511072003

الطب البيطري/جامعة البصرة495للبنين(ع  )ثانوية االمام موسى الكاظم علميعلي ابراهيم حميد كنعان1566161511077012

الطب البيطري/جامعة البصرة495اعدادية الثوار المسائية للبنينعلميعلي ثامر احمد ناصر1567161511352098

الطب البيطري/جامعة البصرة495ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميابرار عبد الكريم قاسم حاجم1568161512184032

الطب البيطري/جامعة البصرة495اعدادية العشار للبناتعلميرسل مخلص سعيد عبد الحميد1569161512228062

الطب البيطري/جامعة البصرة495ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميهدى بشير مهدي جابر1570161512202167

الطب البيطري/جامعة البصرة495ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميمريم احمد عبد االمير هادي1571161512184347

الطب البيطري/جامعة البصرة495ثانوية ام البنين للبناتعلمينور يوسف محبس مجبل1572161512270013

الطب البيطري/جامعة البصرة494االعدادية المركزية للبنينعلميياسين خضير عبد العباس عودة1573161511001584

الطب البيطري/جامعة البصرة493ثانوية الرافدين المختلطةعلميكاظم امين راشد جريش1574161511300061

الطب البيطري/جامعة البصرة493اعدادية الوثبة للبناتعلميفاطمة حسين جبير حمدان1575161512241044

الطب البيطري/جامعة البصرة493ثانوية الحر الرياحي المختلطةعلميسيف محمد سعيد محسن ثامر1576161511308009

الطب البيطري/جامعة البصرة493اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعلميعلي علوان حسين صالح1577161511020089

الطب البيطري/جامعة البصرة493ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتعلميفاطمه عبد الحليم ماجد داود1578161512222014

الطب البيطري/جامعة البصرة493اعدادية القرنة للبناتعلميجمانة عبد الرضا عبد الحسن شناوة1579161512154005

الطب البيطري/جامعة البصرة492ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميمحمد رحيم ياسر مناحي1580161511067049

الطب البيطري/جامعة البصرة492ثانوية الكباسي للبناتعلميميادة عدنان عبد الواحد نصيف1581161512247033

الطب البيطري/جامعة البصرة492ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعبد هللا حاجم شاني عودة1582161511084260

الطب البيطري/جامعة البصرة492ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميرشيد حسن فالح حسين1583161511084186

الطب البيطري/جامعة البصرة491ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمعد احسان علي سبع1584161511084455

الطب البيطري/جامعة البصرة491اعدادية الشنقيطي للبناتعلميزهراء سليم حميد عطيه1585161512209046

الطب البيطري/جامعة البصرة490ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميايات عالء مجيد خضر1586161512165040

الطب البيطري/جامعة البصرة490اعدادية المتنبي للبنينعلميايهاب مهدي جواد عبد الكريم1587161511006016

الطب البيطري/جامعة البصرة489االعدادية المركزية للبنينعلميزين العابدين عبد الكريم كاظم عناد1588161511001212

الطب البيطري/جامعة البصرة489ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلميسرى جاسم محمد مشتت1589161512207022

الطب البيطري/جامعة البصرة489اعدادية شط العرب للبنينعلميعبد الحسين محمد عبد الرسول محمود1590161511049091

الطب البيطري/جامعة البصرة488ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميعباس سلمان عويد حنش1591161511083037

الطب البيطري/جامعة البصرة488اعدادية الفرزدق للبنينعلميمحمد مهدي سليم عويد كريم1592161511028141

الطب البيطري/جامعة البصرة487اعدادية البصرة للبناتعلميزينب سعيد عاشور علي1593161512234067

الطب البيطري/جامعة البصرة487ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميمسلم عقيل جارح صبر1594161511089145

الطب البيطري/جامعة البصرة486ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمينبراس علي عبد الحسين ناصر1595161512202149

الطب البيطري/جامعة البصرة486ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمياسراء نجاح موسى عبد الحسن1596161512202009

الطب البيطري/جامعة البصرة485االعدادية المركزية للبنينعلميرائد مجبل داخل سلطان1597161511001193

الطب البيطري/جامعة البصرة485الخارجياتعلميبيداء كاظم جابر طارش1598161512401002
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الطب البيطري/جامعة البصرة485ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميزيد جميل عابد فتاح1599161511084193

الطب البيطري/جامعة البصرة485اعدادية سبأ للبناتعلميفاطمة احمد عوفي شاهين1600161512174034

الطب البيطري/جامعة البصرة485ثانوية الرجاء للبناتعلميزينب حسين سلمان قاسم1601161512178008

الطب البيطري/جامعة البصرة485اعدادية الفضيلة للبناتعلميفاطمه كاظم برغوث هوني1602161512212052

الطب البيطري/جامعة البصرة485اعدادية اليمامة للبناتعلميسجى حمزه عبد العزيز فتله1603161512167037

الطب البيطري/جامعة البصرة485اعدادية االبتسامة للبناتعلميهند عمار هاشم عبد القادر1604161512253045

الطب البيطري/جامعة البصرة485اعدادية الهدى للبناتعلميزينب اياد صالح علوان1605161512150024

الطب البيطري/جامعة البصرة485ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد انور محمد ناجي1606161511084369

الطب البيطري/جامعة البصرة484ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميابراهيم عبد هللا غضيب عنفوش1607161511084013

الطب البيطري/جامعة البصرة484اعدادية الزبير للبنينعلميايمن صباح صاحي زهيان1608161511034022

الطب البيطري/جامعة البصرة484اعدادية الفاو للبناتعلميريان عبد المنعم جاسم محمد1609161512225030

الطب البيطري/جامعة البصرة484ثانوية ثغر العراق للبناتعلمينور أمجد كاظم رسن1610161512232070

الطب البيطري/جامعة البصرة484اعدادية العباس للبنينعلميحسين عباس حاتم عبد الحسين1611161511051017

الطب البيطري/جامعة البصرة484اعدادية الرسالة للبنينعلميمحمد كريم غجيري خنفوس1612161511013090

الطب البيطري/جامعة البصرة484ثانوية رفح للبناتعلمينور عادل نعمه عبد الرضا1613161512219089

الطب البيطري/جامعة البصرة484اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميمروه فرهود خضير تفيج1614161512210109

الزراعة/جامعة البصرة539ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمرتضى عدنان شهاب احمد1615161511084433

الزراعة/جامعة البصرة521ثانوية الرافدين المختلطةعلميعال باسم عبد الرضا عبد الحسن1616161512300021

الزراعة/جامعة البصرة521ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميزينب عباس حمود حسين1617161512202086

الزراعة/جامعة البصرة520ثانوية الكباسي للبناتعلميسارة سعود عزيز فنجان1618161512247019

الزراعة/جامعة البصرة519ثانوية الشام للبناتعلميرسل قاسم طالب عبد الحسن1619161512254013

الزراعة/جامعة البصرة513اعدادية الجمهورية للبناتعلميبشرى صفاء جعفر علي1620161512239012

الزراعة/جامعة البصرة510.7ثانوية المتميزين للبنينعلمييونس حيدر يونس عسكر1621161511003058

الزراعة/جامعة البصرة509ثانوية العلياء للبناتعلميزهراء مجيد حميد هاشم1622161512227025

الزراعة/جامعة البصرة502ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمينبأ حكمت عبد الحي عبد الحسن1623161512202148

الزراعة/جامعة البصرة500ثانوية السياب االهلية للبنينعلميعلي حسين رحيم رسن1624161511073025

الزراعة/جامعة البصرة500االعدادية المركزية للبنينعلميعلي بهجت محمد جواد نوروز1625161511001303

الزراعة/جامعة البصرة500اعدادية العزم المختلطةعلميشكر سعدي شاكر عبد الزهره1626161511309041

الزراعة/جامعة البصرة499اعدادية المعقل للبناتعلمينور نظير عبد الكريم خليل1627161512169120

الزراعة/جامعة البصرة499ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتعلميفاطمه صالح الدين عبد المهدي عزيز1628161512166020

الزراعة/جامعة البصرة499اعدادية الخالصة للبناتعلميرسل ابو الهدى حميد جابر1629161512240055

الزراعة/جامعة البصرة499ثانوية ابن الهيثم األهلية للبناتعلميبان علي لفته محمد1630161512185001

الزراعة/جامعة البصرة498اعدادية العشار للبناتعلميآيه وسام محمد مطلق1631161512228012

الزراعة/جامعة البصرة498ثانوية الرافدين المختلطةعلميزينب تاجي يوسف فيصل1632161512300014
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الزراعة/جامعة البصرة498ثانوية الزينبيات للبناتعلميساره جمال عبد محسن1633161512258020

الزراعة/جامعة البصرة497اعدادية االبتسامة للبناتعلمينضال سعدون جوني سلمان1634161512253040

الزراعة/جامعة البصرة496ثانوية االعالم للبنينعلميعبد هللا حمد عبد هللا محمد1635161511045020

الزراعة/جامعة البصرة496ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميعلي مدحت عزيز خلف1636161511083057

الزراعة/جامعة البصرة496اعدادية البصرة للبناتعلميضحى عالء عبد هللا عبد الرحيم1637161512234093

الزراعة/جامعة البصرة496اعدادية االندلس للبناتعلميدعاء اسماعيل ابراهيم عباس1638161512170015

الزراعة/جامعة البصرة496اعدادية شط العرب للبناتعلميزهراء حازم جاسم محمد1639161512226074

الزراعة/جامعة البصرة496ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميبتول حبيب شايع حبيب1640161512184060

الزراعة/جامعة البصرة495اعداية التضحية للبنينعلميحمزة صباح حنون صيهود1641161511053023

الزراعة/جامعة البصرة495اعدادية الوثبة للبناتعلميشهد علي طالب جاسم1642161512241035

الزراعة/جامعة البصرة494ثانوية الكفاح األهلية للبنينعلميزين العابدين فيصل حامد كزار1643161511096026

الزراعة/جامعة البصرة494ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميمريم يوسف ايوب يوسف1644161512152205

الزراعة/جامعة البصرة493ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميضحى عبد الكريم مجيد هاشم1645161512184279

الزراعة/جامعة البصرة493اعدادية الوثبة للبناتعلمياسراء علي عامر علك1646161512241003

الزراعة/جامعة البصرة493ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميامثال مانع ايوب علي1647161512187006

الزراعة/جامعة البصرة493ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميآيات احمد محسن ناجي1648161512184014

الزراعة/جامعة البصرة492اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميشيماء صبيح جاسم مونس1649161512153044

الزراعة/جامعة البصرة492ثانوية الكباسي للبناتعلميشيماء علي جواد جبار1650161512247026

الزراعة/جامعة البصرة492اعدادية االبتسامة للبناتعلميزينب ياسين محمود ياسين1651161512253016

الزراعة/جامعة البصرة491اعدادية العباسية للبناتعلميعبير حسين رحيم رسن1652161512233027

الزراعة/جامعة البصرة491ثانوية الروضة العباسية للبنينعلمياحمد حسين علوان شهاب1653161511080002

الزراعة/جامعة البصرة490اعدادية البصرة للبنينعلميعلي حسن هادي حسن حبيب1654161511007077

الزراعة/جامعة البصرة490ثانوية البتول للبناتعلميوجدان رحيم جبر محسن1655161512242036

الزراعة/جامعة البصرة490اعدادية األبلة للبناتعلميمنى سلمان يعقوب نجيب1656161512171044

الزراعة/جامعة البصرة490اعدادية المعقل للبنينعلمييوسف عبد المحسن يوسف ذياب1657161511019229

الزراعة/جامعة البصرة489ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميزهراء عادل جحيف الزم1658161512204016

الزراعة/جامعة البصرة488اعدادية الخالصة للبناتعلميضحى جعفر عباس قاسم1659161512240119

الزراعة/جامعة البصرة488ثانوية ثغر العراق للبناتعلميميس عبد الكريم محمد يوسف1660161512232069

الزراعة/جامعة البصرة487االعدادية المركزية للبنينعلميعبد علي محمد عبد علي أحمد1661161511001291

الزراعة/جامعة البصرة487ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب حسن عبد النبي فرحان1662161512165168

الزراعة/جامعة البصرة487اعدادية الشنقيطي للبناتعلميفاطمه محمد عباس عذافه1663161512209081

الزراعة/جامعة البصرة487اعدادية البصرة للبناتعلميهبه عادل عبد الرسول عبد القادر1664161512234130

الزراعة/جامعة البصرة487اعدادية الصادق للبنينعلميحمزه عبد الواحد طاهر عبد الواحد1665161511031021

الزراعة/جامعة البصرة487اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميزهراء جابر داود سلمان1666161512218044
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الزراعة/جامعة البصرة487ثانوية الرافدين المختلطةعلميناديه صمد صبري سبتي1667161512300028

الزراعة/جامعة البصرة487اعدادية المعقل للبنينعلميمحمد ضياء قاسم محمد1668161511019186

الزراعة/جامعة البصرة487اعدادية الجمهورية للبناتعلميايالف عماد محمد حاجي1669161512239009

الزراعة/جامعة البصرة486ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميسامي علي محسن جباره1670161511084210

الزراعة/جامعة البصرة486ثانوية الكباسي للبناتعلميايمان عادل رمضان حمود1671161512247004

الزراعة/جامعة البصرة486ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميمريم طه ياسين إسماعيل1672161512251035

الزراعة/جامعة البصرة485اعدادية الشهداء للبنينعلميحسن فالح مهدي صالح1673161511015032

الزراعة/جامعة البصرة485اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميمنتظر شاكر عبد الواحد موسى1674161511105077

الزراعة/جامعة البصرة485اعدادية البصرة للبناتعلميمريم عيسى جمعه كاظم1675161512234112

الزراعة/جامعة البصرة485اعدادية االحرار المسائية للبنينعلميكرار عودة نايف شمال1676161511365091

الزراعة/جامعة البصرة485ثانوية ابن خلدون األهلية للبناتعلميهنادي فؤاد كاظم ابراهيم1677161512186020

الزراعة/جامعة البصرة484ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميوداد عبد الحليم دهر جبار1678161512152254

الزراعة/جامعة البصرة484اعدادية بنت الهدى للبناتعلميغفران أحسان علي مهدي1679161512246015

الزراعة/جامعة البصرة484ثانوية ام البنين للبناتعلمينور فاضل يحيى موسى1680161512270012

الزراعة/جامعة البصرة484اعدادية الفاو للبناتعلميمروة يوسف حمد خماط1681161512225072

الزراعة/جامعة البصرة483ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميابراهيم منير ياسين يوسف1682161511084015

الزراعة/جامعة البصرة483اعدادية الهدى للبناتعلميساره عدنان لطيف جبار1683161512150032

الزراعة/جامعة البصرة483ثانوية رفح للبناتعلميزهراء رياض مطر حسن1684161512219040

الزراعة/جامعة البصرة483ثانوية ثغر العراق للبناتعلميزهراء خالد منصور يعقوب1685161512232023

الزراعة/جامعة البصرة483ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينعلميعبد هللا صالح خضير جاسم1686161511072030

الزراعة/جامعة البصرة482االعدادية المركزية للبنينعلميمجتبى محمود ناصر محمد1687161511001432

الزراعة/جامعة البصرة482اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميزينب مازن محمد خضير1688161512218065

الزراعة/جامعة البصرة482ثانوية المتنبي االهلية للبنينعلميمصطفى بهاء هادي صالح1689161511108046

الزراعة/جامعة البصرة482ثانوية الكوثر للبناتعلميمعصومه حاتم حسن رهيف1690161512200011

الزراعة/جامعة البصرة482ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفاطمة كاظم محمد جبر1691161512165296

الزراعة/جامعة البصرة482اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب محمد مهدي هادي1692161512230021

الزراعة/جامعة البصرة481اعدادية السبطين للبنينعلميعبد الصمد هادي حسن عواد1693161511016031

الزراعة/جامعة البصرة481اعدادية الطالئع للبنينعلميمنتظر هاشم قاسم عيسى1694161511012048

الزراعة/جامعة البصرة481اعدادية ام قصر للبنينعلميخالد وليد هاشم جابر1695161511042027

الزراعة/جامعة البصرة481ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميحمود عبد الحسين علي حمود1696161511067025

الزراعة/جامعة البصرة481ثانوية السياب االهلية للبنينعلميحسن علي فيصل جواد1697161511073012

الزراعة/جامعة البصرة481ثانوية الجواهري األهلية للبنينعلميعلي رحيم عبد هللا زايد1698161511078028

الزراعة/جامعة البصرة481ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتعلميايات فوزي محمود عجيل1699161512383006

الزراعة/جامعة البصرة481ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينعلميحسن سلمان هدار سلمان1700161511110006
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الزراعة/جامعة البصرة481اعدادية المعقل للبنينعلميحسنين نور مكي عبد اللطيف1701161511019049

الزراعة/جامعة البصرة480ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميدانيه لطيف جبار عبد علي1702161512184102

الزراعة/جامعة البصرة480اعدادية شط العرب للبناتعلميزينب عبد الهادي عبد الوهاب محمد1703161512226094

الزراعة/جامعة البصرة480اعدادية الفواطم للبناتعلميسجى عبد الكريم شريف محمد1704161512172037

الزراعة/جامعة البصرة480اعداية التضحية للبنينعلميحميد مسلم عدنان حمادي1705161511053025

الزراعة/جامعة البصرة480ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميعلي حسين رزاق حسن1706161511063081

الزراعة/جامعة البصرة480اعدادية الشهداء للبنينعلمياشرق عباس عبادي عيدان1707161511015021

الزراعة/جامعة البصرة480اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميامجد حميد عبد الحسين محمد1708161511052006

الزراعة/جامعة البصرة480اعدادية اليمامة للبناتعلميزينب عامر قاسم محمد1709161512167029

الزراعة/جامعة البصرة480اعدادية الجمهورية للبناتعلمياسراء ياسر خضير خير هللا1710161512239005

الزراعة/جامعة البصرة479اعدادية الكفاح للبنينعلمييوسف عبد الرضا عبد المهدي صالح1711161511002227

الزراعة/جامعة البصرة479اعدادية البصرة للبناتعلميزينب عدنان عبد االمير راضي1712161512234071

الزراعة/جامعة البصرة479االعدادية المركزية للبنينعلميماهر عبد الوهاب حسين علي1713161511001428

الزراعة/جامعة البصرة479ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميمنتظر عوده حميد جابر1714161511089155

الزراعة/جامعة البصرة479اعدادية العشار للبناتعلميرهام مصطفى شاكر جاسم1715161512228067

الزراعة/جامعة البصرة478ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزينب جبر عتيوي معله1716161512152115

الزراعة/جامعة البصرة478ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسين علي حنظل علي1717161511084138

الزراعة/جامعة البصرة478ثانوية المتنبي االهلية للبنينعلميسجاد عفيف فاضل علوان1718161511108019

الزراعة/جامعة البصرة478اعدادية الزبير للبنينعلميعبد الرحمن ياسر درمان سعيد1719161511034087

الزراعة/جامعة البصرة477اعدادية األبلة للبناتعلميزهراء عالء عبد الجليل راضي1720161512171018

الزراعة/جامعة البصرة477اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعلميعلي غازي فيصل غنتاب1721161511020090

الزراعة/جامعة البصرة477اعدادية الشنقيطي للبناتعلميمها محمد فتح هللا عطيه1722161512209099

الزراعة/جامعة البصرة476اعدادية الفواطم للبناتعلميندى جبار فاضل حسن1723161512172054

الزراعة/جامعة البصرة476ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمسلم نصير حسين طربوش1724161511060303

الزراعة/جامعة البصرة476االعدادية المركزية للبنينعلميعباس مصطفى عبد الوهاب طاهر1725161511001253

الزراعة/جامعة البصرة476اعدادية المعقل للبنينعلميمحمد رضا عبد الباري علي لفته1726161511019183

الزراعة/جامعة البصرة476اعدادية الشهداء للبنينعلميسعد أمجد عبد العزيز عبد هللا1727161511015050

الزراعة/جامعة البصرة475اعدادية المعالي للبناتعلميهدى سالم عبد الحسين فالح1728161512173059

الزراعة/جامعة البصرة475اعدادية العروبة للبناتعلمينسرين جادر سعدون مبارك1729161512237043

الزراعة/جامعة البصرة475ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميمها عقيل عبد الحسن محسن1730161512260029

الزراعة/جامعة البصرة475ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد مالك محمود زيد1731161511084424

الزراعة/جامعة البصرة475اعدادية الفرزدق للبنينعلمينور فاخر خضر كرم1732161511028161

الزراعة/جامعة البصرة475ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد تقي خزعل جبار فليح1733161511084373

الزراعة/جامعة البصرة474ثانوية المعرفة للبناتعلمياطياف رياض شاكر حمود1734161512175006
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الزراعة/جامعة البصرة474اعدادية الفواطم للبناتعلميايناس فراس عبد الحليم خليل1735161512172005

الزراعة/جامعة البصرة474ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميزينب عبد االمير سبتي ياقوت1736161512187034

الزراعة/جامعة البصرة473ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلميبتول جبار شيال غانم1737161512207009

الزراعة/جامعة البصرة473اعدادية البصرة للبنينعلميعباس خضير عوده جالي1738161511007063

الزراعة/جامعة البصرة473اعدادية االريج للبناتعلميسارة حميد مشحن غضبان1739161512238027

الزراعة/جامعة البصرة472ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلميحنين يعقوب ايوب عزيز1740161512207012

الزراعة/جامعة البصرة472ثانوية المعراج المختلطةعلميعباس داود سلمان حامد1741161511304004

الزراعة/جامعة البصرة472اعدادية الخالصة للبناتعلميفاطمه حسن محسن صالح1742161512240139

الزراعة/جامعة البصرة472ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميسارة نوري عبد اللطيف حمد1743161512202100

الزراعة/جامعة البصرة472ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلمياحمد فرهود عاصي محمد1744161511084048

الزراعة/جامعة البصرة472ثانوية الكنوز االهلية  للبنينعلميصالح محمود عبد الصمد محمود1745161511018018

الزراعة/جامعة البصرة472ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلمياسامة اسعد صبري عبد الجبار1746161511088005

الزراعة/جامعة البصرة472اعداية التضحية للبنينعلميمجتبى حبيب نافع مهاوي1747161511053068

الزراعة/جامعة البصرة472ثانوية الفراهيدي للبنينعلميايهاب سمير عبد الواحد شنان1748161511075045

الزراعة/جامعة البصرة472اعدادية شط العرب للبنينعلميثامر شاكر نعمه جبر1749161511049028

الزراعة/جامعة البصرة471ثانوية مصابيح الهدى االهلية للبناتعلميهدى عبد الهادي عبد العزيز خالد1750161512195012

الزراعة/جامعة البصرة471ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمياالء فاضل كاظم حاجم1751161512202019

الزراعة/جامعة البصرة471اعدادية جيكور للبنينعلميداود علي غالب شهاب1752161511061054

الزراعة/جامعة البصرة471اعدادية العهد الزاهر للبناتعلمينور ميثم كاظم محمد1753161512245064

الزراعة/جامعة البصرة471ثانوية السياب االهلية للبنينعلميعمار جاسم محمد احمد1754161511073029

الزراعة/جامعة البصرة471ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتعلميهدى راضي محمد حسين1755161512383036

الزراعة/جامعة البصرة470االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علميفاطمة محمد منور شهيب1756161512198025

الزراعة/جامعة البصرة470اعدادية الخالصة للبناتعلميتبارك فالح حميد جويعد1757161512240036

الزراعة/جامعة البصرة470اعدادية الجمهورية للبناتعلميرباب نجم عبد مطلك1758161512239025

الزراعة/جامعة البصرة470اعدادية الحسن البصري للبنينعلمياحمد كاظم عبود حسن1759161511036010

الزراعة/جامعة البصرة470اعدادية المعقل للبنينعلميمحمد صبيح علي جابر1760161511019185

الزراعة/جامعة البصرة470اعدادية زيد بن حارثة للبنينعلميمحمد احمد عزيز ابراهيم1761161511069084

الزراعة/جامعة البصرة470ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميسماره صالح حافظ كريم1762161512183063

الزراعة/جامعة البصرة469اعدادية الزبير للبنينعلميغزوان صالح عبد الواحد فريح1763161511034134

الزراعة/جامعة البصرة469ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميايالف وائل حسن عبد الرحيم1764161512165047

الزراعة/جامعة البصرة469ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميعبد هللا ياسر خليل علوان1765161511090064

الزراعة/جامعة البصرة469ثانوية الدير المسائية للبنينعلميمسلم عقيل عبد الواحد صيهود1766161511364108

الزراعة/جامعة البصرة468ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميحوراء رعد عبد الساده حافظ1767161512187020

الزراعة/جامعة البصرة468ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميباسم حميد مدلول عبيد1768161511084080

234 من 52صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الزراعة/جامعة البصرة468ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميامنيه علي عبد الوهاب نعمه1769161512187008

الزراعة/جامعة البصرة467ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزهراء ظاهر عبد هللا محمد1770161512184165

الزراعة/جامعة البصرة467اعدادية االندلس للبناتعلميجيهان كامل ثاني جبر1771161512170013

الزراعة/جامعة البصرة467ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتعلميساره نزار جاسم كريم1772161512196014

الزراعة/جامعة البصرة467اعدادية العباس للبنينعلميضرغام مسلم علي يوسف1773161511051040

الزراعة/جامعة البصرة467اعدادية االندلس للبناتعلميزينب عدنان علي جواد1774161512170036

الزراعة/جامعة البصرة467ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميصفاء تحسين عجمي عيدان1775161511084236

الزراعة/جامعة البصرة467اعدادية القرنة للبناتعلميسارة فارس لفته سالم1776161512154017

الزراعة/جامعة البصرة467اعدادية البصرة للبناتعلمينور ناظم كباشي سلطان1777161512234127

الزراعة/جامعة البصرة466اعدادية الشنقيطي للبناتعلميحوراء سليم حميد عطيه1778161512209024

الزراعة/جامعة البصرة466ثانوية زينة الودق األهلية للبناتعلميبشائر خالد قاسم حسين1779161512201004

الزراعة/جامعة البصرة466ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميصفا علي مكطوف نتيش1780161512251025

الزراعة/جامعة البصرة466اعدادية العزم المختلطةعلميخير هللا علوان عبد الحسين ثبور1781161511309031

الزراعة/جامعة البصرة466اعدادية الفاو للبناتعلميدنيا احمد عبد السيد معيوف1782161512225026

الزراعة/جامعة البصرة465ثانوية ابن خلدون األهلية للبنينعلميحسنين فائز فرهود زغير1783161511093006

الزراعة/جامعة البصرة465اعدادية البسمة للبناتعلميأنتصار ماجد رشيد هاشم1784161512257005

الزراعة/جامعة البصرة465ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميساره ناصر بدر عبد هللا1785161512152141

الزراعة/جامعة البصرة465اعدادية غدير خم للبناتعلميزينب عيسى حميد صالح1786161512268015

الزراعة/جامعة البصرة465االعدادية المركزية للبنينعلميمهدي علي عبد الرحمن نجف1787161511001561

الزراعة/جامعة البصرة465اعدادية البصرة للبناتعلميمنار محمود عباس محمود1788161512234115

الزراعة/جامعة البصرة464اعدادية العشار للبناتعلميدعاء شاكر محمود احمد1789161512228052

الزراعة/جامعة البصرة464اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميشهد محسن مفتن نوحي1790161512164033

الزراعة/جامعة البصرة464ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميبسام وليد عبد هللا عبد الرزاق1791161511084082

الزراعة/جامعة البصرة464اعدادية الخالصة للبناتعلميسحر محمد رسن عبيد1792161512240100

الزراعة/جامعة البصرة463اعدادية األصفياء للبنينعلمياحمد رعد زيارة فهيد1793161511099004

الزراعة/جامعة البصرة463اعدادية الهارثة للبناتعلميفاطمة سالم عبد الرضا شهيد1794161512176127

الزراعة/جامعة البصرة463اعدادية الخالصة للبناتعلميرباب جواد كاظم هادي1795161512240052

الزراعة/جامعة البصرة463اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميجنان محمد غضبان عناد1796161512210023

الزراعة/جامعة البصرة463ثانوية القنوت للبناتعلميوجود كاظم جاسب جايد1797161512206047

الزراعة/جامعة البصرة463ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميتقى عبد الجليل حسن جمعة1798161512184079

الزراعة/جامعة البصرة463ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميأسراء ستار جبار محمد1799161512183003

الزراعة/جامعة البصرة462ثانوية زينة الودق األهلية للبناتعلميمآسي عارف حاجم كريدي1800161512201010

الزراعة/جامعة البصرة462اعدادية العقيدة للبناتعلمينورا محمود طه محمود1801161512231027

الزراعة/جامعة البصرة462اعدادية االندلس للبناتعلمينور الهدى عالء عبد الجليل ابراهيم1802161512170058
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الزراعة/جامعة البصرة462اعدادية البصرة للبناتعلميزينب احمد شكيب مهدي1803161512234065

الزراعة/جامعة البصرة462ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتعلمينوره محمد عبد هللا عتيق1804161512380036

الزراعة/جامعة البصرة462ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميليث محمد جاسم صبيح1805161511083069

الزراعة/جامعة البصرة462اعدادية البسمة للبناتعلميأثمار نوري نصيف جاسم1806161512257001

الزراعة/جامعة البصرة462االعدادية المركزية للبنينعلميحسين علي عبد الحسن عيال1807161511001148

الزراعة/جامعة البصرة462ثانوية الكباسي للبناتعلميشمس فراس عبد الحسين يوسف1808161512247025

الزراعة/جامعة البصرة462اعدادية ام قصر للبنينعلميحسين وصفي كامل راضي1809161511042023

الزراعة/جامعة البصرة462اعدادية العباس للبنينعلميزين العابدين علي عبد االمير شريان1810161511051034

الزراعة/جامعة البصرة462ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتعلميزهراء توفيق أسوادي عبد1811161512383017

الزراعة/جامعة البصرة461اعدادية الشنقيطي للبناتعلمينور صباح ضايف دليبح1812161512209110

الزراعة/جامعة البصرة461ثانوية مصعب بن الزبير للبنينعلميعثمان محمد جاسم محمد1813161511035040

الزراعة/جامعة البصرة461اعدادية المعقل للبنينعلمياسامه عمران عبد مطلك1814161511019022

الزراعة/جامعة البصرة461اعدادية الجمهورية للبناتعلميزهراء خزعل جاسب عذيب1815161512239033

الزراعة/جامعة البصرة460اعدادية شط العرب للبناتعلميايمان سامي كوكس خزعل1816161512226033

الزراعة/جامعة البصرة460ثانوية ابن خلدون األهلية للبنينعلميمحمد عدنان حمدان ناصر1817161511093022

الزراعة/جامعة البصرة460ثانوية ابي الخصيب المسائية للبنينعلميياسر عماد ماضي عكش1818161511358039

الزراعة/جامعة البصرة460االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد حميد عناد غياض1819161511001013

الزراعة/جامعة البصرة460ثانوية الفراهيدي للبنينعلمييوسف رياض محمد هادي عبد هللا1820161511075264

الزراعة/جامعة البصرة460اعدادية العباس للبنينعلميحارث خالد جواد كاظم1821161511051012

الزراعة/جامعة البصرة460ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعلي صكبان جابر ياسر1822161511084304

الزراعة/جامعة البصرة460ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمصطفى عبد الرؤوف كاظم حسن1823161511084443

الزراعة/جامعة البصرة460ثانوية الروان للبنينعلميمصطفى عبد الحسين علي حسين1824161511023033

الزراعة/جامعة البصرة459اعدادية االندلس للبناتعلميايه خزعل نوري زعيل1825161512170009

الزراعة/جامعة البصرة459ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميمحمد باسم باقر حطيحط1826161511063118

الزراعة/جامعة البصرة459اعدادية شط العرب للبنينعلميحسين غالب احمد خلف1827161511049054

الزراعة/جامعة البصرة459اعدادية العباس للبنينعلميحسن خضر حيدر ياسر1828161511051013

الزراعة/جامعة البصرة459اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميزهراء كاظم عبد الزهرة سيد رحمة1829161512245029

الزراعة/جامعة البصرة458اعدادية الشنقيطي للبناتعلميشهد حازم جبار عيسى1830161512209065

الزراعة/جامعة البصرة458اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميمحمد نوري بصيو محمد1831161511105067

الزراعة/جامعة البصرة458اعدادية الكفاح للبنينعلميعلي سالم طالل مظلوم1832161511002129

الزراعة/جامعة البصرة458ثانوية القنوت للبناتعلميرغد سجاد عبد العباس عبد الصاحب1833161512206010

الزراعة/جامعة البصرة457ثانوية مصابيح الهدى االهلية للبناتعلميدعاء صباح طالب صالح1834161512195005

الزراعة/جامعة البصرة457اعدادية الهدى للبناتعلميزينب عبد الستار عبيد عبد الحسن1835161512150025

الزراعة/جامعة البصرة457اعدادية القرنة للبناتعلميسارة حطاب ذاري زبون1836161512154016
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الزراعة/جامعة البصرة457اعدادية الخالصة للبناتعلمينور الهدى محمد وسيل نويسي1837161512240172

الزراعة/جامعة البصرة456اعدادية الهارثة للبناتعلميسماح حميد عودة براك1838161512176104

الزراعة/جامعة البصرة456ثانوية الرجاء للبناتعلميحنان سالم عوده طعمه1839161512178005

الزراعة/جامعة البصرة456ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميآيات سامي كاطع حسن1840161512184018

الزراعة/جامعة البصرة456اعدادية المرفأ للبناتعلميمروة جواد كاظم خلف1841161512213048

الزراعة/جامعة البصرة456اعدادية شط العرب للبناتعلميحنين جعفر عبد االمير مجيد1842161512226048

الزراعة/جامعة البصرة456اعدادية زينب بنت علي ع للبناتعلميحنين ضياء خزعل وادي1843161512168008

الزراعة/جامعة البصرة456ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتعلمينوره حمد حسن سنام1844161512380035

الزراعة/جامعة البصرة456ثانوية السيبة للبناتعلميزهراء زكي سويد عبد السيد1845161512250003

الزراعة/جامعة البصرة456اعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي عبد الحسين عبد هللا حمادي1846161511011054

الزراعة/جامعة البصرة456اعدادية الخالصة للبناتعلميزهراء عبد الخضر مروح غافل1847161512240076

الزراعة/جامعة البصرة456اعدادية االجيال للبنينعلميخالد خليل عبد هللا عيسى1848161511014017

الزراعة/جامعة البصرة456اعدادية البصرة للبناتعلميزينب عبد الواحد محمود محمد1849161512234070

الزراعة/جامعة البصرة455اعدادية األبلة للبناتعلميبيداء عبد الكريم عامر محمد1850161512171010

الزراعة/جامعة البصرة455اعدادية فتى االسالم للبنينعلميحسين صائب ياسين خضير1851161511112021

الزراعة/جامعة البصرة455اعدادية الخالصة للبناتعلميرسل قيس فهمي رحيم1852161512240056

الزراعة/جامعة البصرة455ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتعلميحنين أحمد سلمان سعود1853161512381017

الزراعة/جامعة البصرة455اعدادية فتى االسالم للبنينعلميمحمد جبار عبد العالي عبود1854161511112061

الزراعة/جامعة البصرة455ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميمصطفى أديب محسن مبارك1855161511089148

الزراعة/جامعة البصرة455اعدادية العهد الزاهر للبناتعلمينور الهدى كامل مطير غانم1856161512245060

الزراعة/جامعة البصرة455ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميكرار مهدي لعيبي رسن1857161511090085

الزراعة/جامعة البصرة455اعدادية القرنة للبنينعلميمحمد عوده جدوع اسود1858161511027085

الزراعة/جامعة البصرة455ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميصياد عبد الحسين سعود سوادي1859161511083032

الزراعة/جامعة البصرة455ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتعلميمروة محمد كتاب سلطان1860161512380030

الزراعة/جامعة البصرة454اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميدعاء حسن هاشم صحن1861161512245022

الزراعة/جامعة البصرة454اعدادية الثوار المسائية للبنينعلميعلي ستار محمد شلش1862161511352106

الزراعة/جامعة البصرة454ثانوية البتول للبناتعلميفاطمه محمد حسن داخل1863161512242025

الزراعة/جامعة البصرة454اعدادية الحسن البصري للبنينعلميمحمد علي عزيز عبد1864161511036130

الزراعة/جامعة البصرة454االعدادية المركزية للبنينعلميكرار عادل حميد كاظم1865161511001418

الزراعة/جامعة البصرة454اعدادية زينب بنت علي ع للبناتعلميايات سالي فاخر عودة1866161512168005

الزراعة/جامعة البصرة454ثانوية السياب االهلية للبنينعلميمرتضى عبد الكريم محيبس جبر1867161511073039

الزراعة/جامعة البصرة453ثانوية مصابيح الهدى االهلية للبناتعلميآيات محمد حسن سكر1868161512195001

الزراعة/جامعة البصرة453اعدادية الشنقيطي للبناتعلمياسراء مهدي فرج مسلم1869161512209004

الزراعة/جامعة البصرة453اعدادية حمدان للبنينعلميعبد هللا نجم زكي حميد1870161511046055
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الزراعة/جامعة البصرة453ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميمناسك عبد الكريم عامر خضير1871161512184369

الزراعة/جامعة البصرة453اعدادية العروبة للبناتعلميصابرين باقر شاكر محمود1872161512237032

الزراعة/جامعة البصرة453ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميميعاد ماضي جبار فليح1873161512183109

الزراعة/جامعة البصرة452ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلميبتول يوسف يعقوب عبد السيد1874161512207011

الزراعة/جامعة البصرة452اعدادية المعقل للبناتعلمياديان ضياء شاكر عيسى1875161512169002

الزراعة/جامعة البصرة452اعدادية اليمامة للبناتعلميزينب عبد المهدي صالح جاسم1876161512167030

الزراعة/جامعة البصرة452ثانوية حمورابي االهلية للبنينعلمياحمد فريد ياسين أحمد1877161511071005

الزراعة/جامعة البصرة452ثانوية النخيل االهلية للبنينعلميمصطفى عبد الحميد خلف محمد علي1878161511106050

الزراعة/جامعة البصرة452اعدادية العروبة للبناتعلميشهد نزار عبد احمد1879161512237030

الزراعة/جامعة البصرة452اعدادية الخالصة للبناتعلميشهد سالم عبد السادة عبد احمد1880161512240107

الزراعة/جامعة البصرة452ثانوية نور الحق االهلية للبناتعلمينور قتاده محمد راشد1881161512274013

الزراعة/جامعة البصرة451.6ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميريم صالح اسماعيل نجم1882161512165134

الزراعة/جامعة البصرة451اعدادية البصرة للبناتعلميرسل كاظم حسن سباهي1883161512234058

الزراعة/جامعة البصرة451اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميدعاء عقيل كوين مهيدي1884161512210035

الزراعة/جامعة البصرة451اعدادية الشهداء للبنينعلميفواز فالح صباح مزعل1885161511015098

الزراعة/جامعة البصرة451ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزمرد رحيم حنون فعل1886161512184151

الزراعة/جامعة البصرة451اعدادية الخالصة للبناتعلميسارة علي سلمان فرج1887161512240095

الزراعة/جامعة البصرة451اعدادية االريج للبناتعلميحياة عماد طاهر محمد1888161512238010

الزراعة/جامعة البصرة451اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميميالد بدر الدين عبد شناوه1889161512210119

الزراعة/جامعة البصرة450ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميميسم عدنان محمد عبد1890161512187054

الزراعة/جامعة البصرة450ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميمالك عدنان عبد الحسن جبر1891161512184367

الزراعة/جامعة البصرة450اعدادية المكاسب المسائية للبنينعلميعالء رحيم سالم داود1892161511371105

الزراعة/جامعة البصرة450ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعبد المهيمن هاني نجم عبد هللا1893161511084274

الزراعة/جامعة البصرة450ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلميجابر حسين جابر حسين1894161511088009

الزراعة/جامعة البصرة450ثانوية السياب االهلية للبنينعلميمصطفى ضياء قاسم سلمان1895161511073041

الزراعة/جامعة البصرة450ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتعلميدعاء جواد كاظم عبود1896161512380016

الزراعة/جامعة البصرة449اعدادية الفاو للبناتعلميزينب عبد علي جبار سلمان1897161512225041

الزراعة/جامعة البصرة449اعدادية المرفأ للبناتعلميحنين عبد الكريم مالك فنجان1898161512213017

الزراعة/جامعة البصرة449ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميزينب محسن جميل جريح1899161512202090

الزراعة/جامعة البصرة449ثانوية الشجرة الطيبة للبناتعلميهمسة احمد ضرب شعبان1900161512252025

الزراعة/جامعة البصرة449اعدادية الزبير للبنينعلمييوسف طارق بكر سليم1901161511034198

الزراعة/جامعة البصرة449اعدادية المعقل للبنينعلميحسين خالد محمد غضبان1902161511019053

الزراعة/جامعة البصرة449اعدادية الرسالة للبنينعلميحيدر فرحان محسن جياد1903161511013031

الزراعة/جامعة البصرة449اعدادية االحرار المسائية للبنينعلميفاضل عباس عبد الواحد شحيت1904161511365085
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الزراعة/جامعة البصرة449اعدادية البصرة للبناتعلميخديجه عباس عبد الرضا احمد1905161512234045

الزراعة/جامعة البصرة448اعدادية شط العرب للبناتعلميمريم ماجد حسين علي1906161512226161

الزراعة/جامعة البصرة448اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميايالف عامر طالب داود1907161512210017

الزراعة/جامعة البصرة448ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميجواد كاظم محمد علي1908161511063028

الزراعة/جامعة البصرة448ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمحمود مهند عبد الوهاب شاكر1909161511075217

الزراعة/جامعة البصرة448ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسين جمال احمد صفوك1910161511084115

الزراعة/جامعة البصرة448اعدادية الزبير للبنينعلميمحمد خليل علي عبيد1911161511034155

الزراعة/جامعة البصرة447ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتعلميشهد حيدر جاسم عبود1912161512196016

الزراعة/جامعة البصرة447اعدادية المعقل للبناتعلميايات خليل عبد علي داغر1913161512169017

الزراعة/جامعة البصرة447اعدادية حيفا للبناتعلميزينب عبد الكريم عبد اللطيف ياسين1914161512220020

الزراعة/جامعة البصرة447اعدادية البصرة للبناتعلميحنين رضا كاظم مهدي1915161512234037

الزراعة/جامعة البصرة447ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزهراء باسم علي محمد1916161512152097

الزراعة/جامعة البصرة447ثانوية نازك المالئكة للبناتعلميبراق جواد كاظم عبود1917161512265006

الزراعة/جامعة البصرة447ثانوية الخالدين للبنينعلميمحمد علي جواد علي1918161511008084

الزراعة/جامعة البصرة447االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد علي عبد الواحد ناصر1919161511001486

الزراعة/جامعة البصرة447اعدادية الجمهورية للبناتعلميرباب عباس جابر خلف1920161512239024

الزراعة/جامعة البصرة447اعدادية حيفا للبناتعلميعذراء مرتضى سالم جبر1921161512220032

الزراعة/جامعة البصرة446اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلمينور خليل عبد هللا عيسى1922161512164053

الزراعة/جامعة البصرة446اعدادية األصفياء للبنينعلميعالء عباس مهاوي كاظم1923161511099018

الزراعة/جامعة البصرة446ثانوية الماجدات للبناتعلميمروه احمد عبد الكريم عبد الجبار1924161512211024

الزراعة/جامعة البصرة446ثانوية الرماح العوالي المختلطةعلميعلي عذافة فزع عباس1925161511307010

الزراعة/جامعة البصرة446للبنين(ع  )ثانوية االمام موسى الكاظم علميحيدر سعيد علي سبهان1926161511077007

الزراعة/جامعة البصرة446ثانوية الماجدات للبناتعلميزهراء حسن علي نزال1927161512211008

الزراعة/جامعة البصرة446اعدادية البصرة للبنينعلميحسين علي عوده باهض1928161511007041

الزراعة/جامعة البصرة446االعدادية المركزية للبنينعلميعصام الدين ثائر زبون محمد1929161511001292

الزراعة/جامعة البصرة446ثانوية الباسقات للبنينعلميعمار اسعد عبد المجيد كاظم1930161511004026

الزراعة/جامعة البصرة446ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينادين محسن جبارة عودة1931161512184378

الزراعة/جامعة البصرة445ثانوية المعرفة للبناتعلمياسيل جواد عبد االمير عبد االمام1932161512175004

الزراعة/جامعة البصرة445ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميغيث رافد هنيد خطار1933161511090080

الزراعة/جامعة البصرة445ثانوية الكفاح األهلية للبنينعلميعبد هللا احمد قاسم جايد1934161511096033

الزراعة/جامعة البصرة445اعدادية التراث العربي للبناتعلميازل جواد راضي دخيل1935161512179003

الزراعة/جامعة البصرة445ثانوية النور للبناتعلميشهد علي جاسم احمد1936161512275014

الزراعة/جامعة البصرة445اعدادية االمام الحسين للبنينعلميعلي محمد عبود الشاوي1937161511021022

الزراعة/جامعة البصرة445اعدادية الجمهورية للبناتعلميثريا عبد هللا فاضل حسن1938161512239016
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الزراعة/جامعة البصرة445ثانوية هبة الرافدين للبناتعلميغدير احمد عباس خضير1939161512235024

الزراعة/جامعة البصرة445ثانوية رفح للبناتعلميساره محمود طالب داود1940161512219054

الزراعة/جامعة البصرة445االعدادية المركزية للبنينعلميعلي صالح مهدي حسن1941161511001339

الزراعة/جامعة البصرة445اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميآيات عبد االمير هالل كاظم1942161512245011

الزراعة/جامعة البصرة444اعدادية البيان للبناتعلمينباهن ستار عباس محمود1943161512223017

الزراعة/جامعة البصرة444ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتعلميفاطمه رقيب منخي جابر1944161512222013

الزراعة/جامعة البصرة444اعدادية االريج للبناتعلميشهد ليث زهير كاظم1945161512238035

الزراعة/جامعة البصرة444ثانوية المتنبي االهلية للبنينعلميسامي رحيم زبيد وشيح1946161511108017

الزراعة/جامعة البصرة444اعدادية العباس للبنينعلميمحمد تقي احمد عبد الجبار عبد الكريم1947161511051065

الزراعة/جامعة البصرة444اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميحسين يحيى عبد الرضا عامر1948161511030058

الزراعة/جامعة البصرة444ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعبد هللا محمد عدنان سبتي1949161511084270

الزراعة/جامعة البصرة444اعدادية شط العرب للبنينعلميمؤمن عبد السالم جبار وادي1950161511049151

الزراعة/جامعة البصرة444ثانوية الرافدين األهلية للبنينعلميأحمد عبد الحسين حبش عواد1951161511081003

الزراعة/جامعة البصرة444اعدادية البصرة للبناتعلميفاطمه حسن يعقوب جاسم1952161512234102

الزراعة/جامعة البصرة443ثانوية الرجاء للبناتعلميزينب عادل خزعل معتوك1953161512178009

الزراعة/جامعة البصرة443ثانوية ماريا القبطية للبناتعلميلطيفه مجيد عبيد محسن1954161512266015

الزراعة/جامعة البصرة443ثانوية الرماح العوالي المختلطةعلميحوراء محمد حميد جايد1955161512307004

الزراعة/جامعة البصرة443ثانوية التعاون للبناتعلميحوراء عبد الرزاق صابر فرحان1956161512267003

الزراعة/جامعة البصرة443ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلميزينب عبد الكريم محمد عبد1957161512163028

الزراعة/جامعة البصرة443االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرعلميبنين حامد عبيد عوكي1958161512264002

الزراعة/جامعة البصرة443ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمصطفى ثائر جواد كاظم1959161511075229

الزراعة/جامعة البصرة443االعدادية المركزية للبنينعلميكرار عالء مهدي جعفر1960161511001419

الزراعة/جامعة البصرة443اعدادية الكفاح للبنينعلميمصطفى عبد الجبار عبد الجليل خميس1961161511002203

الزراعة/جامعة البصرة442ثانوية المعرفة للبناتعلميحمدية بشير ماضي نصيف1962161512175013

الزراعة/جامعة البصرة442ثانوية الرجاء للبناتعلميزينب عبد الكاظم طه مسفر1963161512178010

الزراعة/جامعة البصرة442ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميمريم محمد عبد الحافظ جبار1964161512183105

الزراعة/جامعة البصرة442اعدادية شط العرب للبناتعلميهبة اسعد عبد الخالق تعبان1965161512226188

الزراعة/جامعة البصرة442اعدادية المرفأ للبناتعلميشهد عالء صالح حسن1966161512213033

الزراعة/جامعة البصرة442ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميفواز أياد هادي مهدي1967161511063106

الزراعة/جامعة البصرة442ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميندى كاظم داخل فليح1968161512184387

الزراعة/جامعة البصرة442ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميمنار راضي وحيد حسن1969161512184368

الزراعة/جامعة البصرة442ثانوية القدوة المختلطةعلميعباس رجب جبار مجيد1970161511314014

الزراعة/جامعة البصرة442ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلمياحمد عبد هللا غالب عبد هللا1971161511084043

الزراعة/جامعة البصرة442ثانوية ماريا القبطية للبناتعلمينور عليوي نعيمه جامل1972161512266018
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الزراعة/جامعة البصرة441اعدادية حيفا للبناتعلمينور الهدى عدنان صبار زعماك1973161512220046

الزراعة/جامعة البصرة441اعدادية المعالي للبناتعلميفاطمة حسين نوري مجيد1974161512173039

الزراعة/جامعة البصرة441ثانوية الكفاح االهلية للبناتعلميحوراء احسان شريده احمد1975161512190006

الزراعة/جامعة البصرة441اعدادية المعقل للبنينعلميزين العابدين عبد الخالق محسن عيال1976161511019088

الزراعة/جامعة البصرة441اعدادية غدير خم للبناتعلميضحى حاشوش عفلوك مطر1977161512268019

الزراعة/جامعة البصرة440اعدادية الفواطم للبناتعلميغدير علي عاتي خير هللا1978161512172043

الزراعة/جامعة البصرة440اعدادية الهارثة للبناتعلميأمينة حاجم عبد القادر عبد السادة1979161512176018

الزراعة/جامعة البصرة440ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميصفا ناقد عبد الكريم فارس1980161512202115

الزراعة/جامعة البصرة440اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميزينب حسن هاشم محسن1981161512245033

الزراعة/جامعة البصرة440ثانوية رفح للبناتعلمينبأ علي حمد صلبوخ1982161512219083

الزراعة/جامعة البصرة440اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميعلي محمد عامر غريب1983161511039099

الزراعة/جامعة البصرة440اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمحمد صفاء جعفر حميدي1984161511052027

الزراعة/جامعة البصرة440ثانوية انوار الحجة للبنينعلميفالح رؤوف جبار احمد1985161511026074

الزراعة/جامعة البصرة440اعدادية الرضوان للبنينعلميمصطفى جواد كاظم محمد1986161511047160

الزراعة/جامعة البصرة440اعدادية الرضوان للبنينعلميمصطفى حافظ عبد الواحد نصيف1987161511047161

الزراعة/جامعة البصرة440ثانوية نور الحق االهلية للبنينعلمييوسف حقي اسماعيل خماس1988161511119023

الزراعة/جامعة البصرة440اعدادية االحرار المسائية للبنينعلميعلي يعرب جري حميد1989161511365080

الزراعة/جامعة البصرة439اعدادية الشنقيطي للبناتعلميهدير عبد علي ابراهيم عبد علي1990161512209123

الزراعة/جامعة البصرة439اعدادية البسمة للبناتعلميحوراء خالد علي هليل1991161512257009

الزراعة/جامعة البصرة439ثانوية نور الحق االهلية للبناتعلميزينب جاسم صالح محسن1992161512274004

الزراعة/جامعة البصرة439اعدادية الفضيلة للبناتعلميحنين ضياء رحيمه سباهي1993161512212017

الزراعة/جامعة البصرة439ثانوية الفرات المختلطةعلميكاظم لطيف غالب عيسى1994161511301029

الزراعة/جامعة البصرة439ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلميايات ميثم حرب عباس1995161512163007

الزراعة/جامعة البصرة439االعدادية المركزية للبنينعلميحسين رائد شاكر كيطان1996161511001132

الزراعة/جامعة البصرة439ثانوية السياب االهلية للبنينعلميسامر ضياء كمال سعيد1997161511073017

الزراعة/جامعة البصرة439اعدادية البصرة للبنينعلميابراهيم عدنان عبود حميدي1998161511007006

الزراعة/جامعة البصرة439ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميمصطفى أحمد باتول جاسم1999161511089146

الزراعة/جامعة البصرة439اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعلميمنتظر كاظم زايد الزم2000161511020140

الزراعة/جامعة البصرة438ثانوية ذات الصواري للبناتعلميندى علي عبد النبي صقر2001161512216025

الزراعة/جامعة البصرة438ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلمينسرين عبد الكريم عبد الواحد هادي2002161512260031

الزراعة/جامعة البصرة438ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميأحمد جواد كاظم خضير2003161511067002

الزراعة/جامعة البصرة438اعدادية شط العرب للبنينعلمياحمد علي حسين قاسم2004161511049013

الزراعة/جامعة البصرة438اعدادية الكفاح للبنينعلميحسين عبد الكريم معيدي محسن2005161511002060

الزراعة/جامعة البصرة438ثانوية التعاون للبناتعلميهدى لفته جابر محمد2006161512267010

234 من 59صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الزراعة/جامعة البصرة437اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميزينب علي لفتة غليم2007161512218062

الزراعة/جامعة البصرة437ثانوية البتول للبناتعلميسحر عبد هللا جابر فاضل2008161512242022

الزراعة/جامعة البصرة437اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلمياحمد عادل طه ياسين2009161511105006

الزراعة/جامعة البصرة437االعدادية المركزية للبنينعلميمرتضى عبد الرحيم عبد الرسول عبد الرحيم2010161511001520

الزراعة/جامعة البصرة437اعدادية االصمعي للبنينعلميابو القاسم محمد خالد صبار بشير2011161511010002

الزراعة/جامعة البصرة437ثانوية البتول للبناتعلميوجدان ساهي نعيمه حامي2012161512242037

الزراعة/جامعة البصرة436ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزهراء فائز دحام نصر2013161512184173

الزراعة/جامعة البصرة436اعدادية البصرة للبناتعلميشهد اركان عبد العالي عبد هللا2014161512234088

الزراعة/جامعة البصرة436اعدادية البصرة للبناتعلميزهراء عباس احمد كاظم2015161512234062

الزراعة/جامعة البصرة436اعدادية الجمهورية للبناتعلميهدى محمد الرزاق عيدان سيالوي2016161512239084

الزراعة/جامعة البصرة436ثانوية النخيل االهلية للبنينعلميمصطفى احمد عباس كوجر2017161511106048

الزراعة/جامعة البصرة436اعدادية االصمعي للبنينعلميعباس خالد صبار بشير2018161511010048

الزراعة/جامعة البصرة436اعدادية اليمامة للبناتعلميمها حسين عاشور زاهد2019161512167050

الزراعة/جامعة البصرة436ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلميياسر أحمد عبد هللا علي2020161511074108

الزراعة/جامعة البصرة436اعدادية الشهداء للبنينعلميأحمد شكري سالم شاكر2021161511015007

الزراعة/جامعة البصرة436ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعلي قصي محمد علي حسن2022161511084321

الزراعة/جامعة البصرة436ثانوية الرافدين األهلية للبنينعلميحسن نائل حسن قربون2023161511081012

الزراعة/جامعة البصرة436ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسن عالء احمد عسكر2024161511075061

الزراعة/جامعة البصرة436اعدادية الكفاح للبنينعلميكرار مؤيد داود سلمان2025161511002163

الزراعة/جامعة البصرة435اعدادية الشنقيطي للبناتعلميمها عارف عبد السالم عبد الكريم2026161512209097

الزراعة/جامعة البصرة435اعدادية الهارثة للبناتعلميأزهار جبار صبري سلمان2027161512176004

الزراعة/جامعة البصرة435اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميمروه مصعب عبد الوهاب عبد العالي2028161512218108

الزراعة/جامعة البصرة435اعدادية فتى االسالم للبنينعلميأنور أحمد جاسم محمد2029161511112010

الزراعة/جامعة البصرة435اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميوداد سالم عبد الرزاق ناصر2030161512210145

الزراعة/جامعة البصرة435اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميهاجر عبد الصاحب عبد الحسن محمد2031161512210133

الزراعة/جامعة البصرة435اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميسعد الدين ضياء عبد الواحد محسن2032161511039069

الزراعة/جامعة البصرة435اعدادية المعقل للبنينعلميطيف عبد المطلب صبر علي2033161511019110

الزراعة/جامعة البصرة435اعدادية االصمعي للبنينعلميمخلد ابراهيم دحام لفته2034161511010076

الزراعة/جامعة البصرة435اعدادية الرضوان للبنينعلميحسن نجم عبود رشم2035161511047038

الزراعة/جامعة البصرة435االعدادية المركزية للبنينعلميكريم ماجد كاظم شلش2036161511001425

الزراعة/جامعة البصرة435ثانوية الخالدين للبنينعلميعلي عبد الرضا عبد اللطيف موسى2037161511008065

الزراعة/جامعة البصرة435ثانوية الرافدين األهلية للبنينعلميمرتضى عبد هللا ناصر عبد هللا2038161511081041

الزراعة/جامعة البصرة435اعدادية المكاسب المسائية للبنينعلمياحمد عماد حليم جابر2039161511371015

الزراعة/جامعة البصرة434ثانوية ابن خلدون األهلية للبناتعلميدعاء سمير صبري موسى2040161512186007
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الزراعة/جامعة البصرة434اعدادية سبأ للبناتعلميآيات عقيل عبود مهلهل2041161512174005

الزراعة/جامعة البصرة434اعدادية البصرة للبناتعلمينور مقداد يحيى عمار2042161512234126

الزراعة/جامعة البصرة434اعدادية غدير خم للبناتعلمياسماء علي جاسم محمد2043161512268005

الزراعة/جامعة البصرة434اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعلميحسين علي احمد عبد الزهره2044161511020040

الزراعة/جامعة البصرة434االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد صالح ايوب طعمه2045161511001468

الزراعة/جامعة البصرة434اعدادية المتنبي للبنينعلميأحمد عالء الدين برهان الدين عبد الكريم2046161511006005

الزراعة/جامعة البصرة434اعدادية المعقل للبنينعلميحيدر نسيم اسماعيل عبد الجليل2047161511019075

الزراعة/جامعة البصرة434االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد صفاء عبد الحسين عبد المجيد2048161511001467

الزراعة/جامعة البصرة434ثانوية االرتقاء االهلية للبناتعلميصفيه طالب رشيد خضير2049161512259015

الزراعة/جامعة البصرة433الخارجيونعلمياحمد مقداد حامد شغناب2050161511400002

الزراعة/جامعة البصرة433ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميهاني حمزة عباس جابر2051161511084478

الزراعة/جامعة البصرة433اعدادية الجمهورية للبناتعلمينوافل صادق حميد علي2052161512239072

الزراعة/جامعة البصرة433اعدادية العباس للبنينعلميمنتظر عبد الكريم عاشور مناتي2053161511051093

الزراعة/جامعة البصرة432اعدادية المعقل للبناتعلميهدى فائز عواد ثابت2054161512169129

الزراعة/جامعة البصرة432اعدادية االندلس للبناتعلميهديل عقيل ناجي جاسم2055161512170063

الزراعة/جامعة البصرة432ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتعلميرسل عبد المجيد عبد الحميد ياسين2056161512381027

الزراعة/جامعة البصرة432ثانوية الفرات المختلطةعلميدنيا منذر طارق ماهود2057161512301004

الزراعة/جامعة البصرة432ثانوية الخالدين للبنينعلميثامر اياد قاسم عبود2058161511008022

الزراعة/جامعة البصرة432اعدادية الرضوان للبنينعلميمحمد عبد الخضر جاسم نشمي2059161511047138

الزراعة/جامعة البصرة432ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميسارة فارس محمد فهد2060161512162031

الزراعة/جامعة البصرة432ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميشمس خالد رحيم حسون2061161512152152

الزراعة/جامعة البصرة432اعدادية شط العرب للبنينعلميحسين كاظم جبار جاسم2062161511049055

الزراعة/جامعة البصرة432ثانوية الفراهيدي للبنينعلميكرار ليث عدنان محمد2063161511075182

الزراعة/جامعة البصرة432اعدادية شط العرب للبنينعلميمصطفى احمد حمدان حسين2064161511049179

الزراعة/جامعة البصرة432اعدادية الفرزدق للبنينعلميكرار هاشم راضي صافي2065161511028113

الزراعة/جامعة البصرة431اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميضحى ماجد يوسف خنجر2066161512210079

الزراعة/جامعة البصرة431اعدادية البصرة للبناتعلميسكينه علي عدنان طعمه2067161512234081

الزراعة/جامعة البصرة431اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميهبه براك ناصر مهلهل2068161512210137

الزراعة/جامعة البصرة431اعدادية شط العرب للبنينعلميمحمد عبد الكريم احمد جبار2069161511049163

الزراعة/جامعة البصرة431اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميكاظم علي عبد النبي حنون2070161511030110

الزراعة/جامعة البصرة431اعدادية العباس للبنينعلميحيدر متي ابراهيم محمد2071161511051031

الزراعة/جامعة البصرة431اعدادية زينب بنت علي ع للبناتعلميرضاء حميد عبد الصمد معيدي2072161512168015

الزراعة/جامعة البصرة431ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينعلميحسن عماد صاحب خليل2073161511072017

الزراعة/جامعة البصرة430ثانوية النخيل االهلية للبنينعلميعلي جاسب سعيد غضبان2074161511106021
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الزراعة/جامعة البصرة430ثانوية زين العابدين للبنينعلميحمزه صبري ثجيل جاسم2075161511104005

الزراعة/جامعة البصرة430ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميشفاء داود سالم حسين2076161512202107

الزراعة/جامعة البصرة430ثانوية الرسول للبنينعلميعباس جاسب فاخر حاتم2077161511058029

الزراعة/جامعة البصرة430اعدادية بنت الهدى للبناتعلميبنين جواد كاظم عبد الحسين2078161512246003

الزراعة/جامعة البصرة430اعدادية االصمعي للبنينعلميمرتضى عباس سعيد عبد2079161511010077

الزراعة/جامعة البصرة430االعدادية المركزية للبنينعلميكرار رعد قاسم رسن2080161511001416

الزراعة/جامعة البصرة430ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميمريم عبد الجبار حمادي عبادي2081161512184353

الزراعة/جامعة البصرة429اعدادية الجمهورية للبناتعلميزهراء ناجي عبد الحسين مطر2082161512239038

الزراعة/جامعة البصرة429ثانوية البتول للبناتعلمياراء فاضل عباس عبد الزهرة2083161512242001

الزراعة/جامعة البصرة429ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميحسين كريم صبيح حمود2084161511083018

الزراعة/جامعة البصرة429اعدادية شط العرب للبنينعلميحسين خضير سبتي حميد2085161511049049

الزراعة/جامعة البصرة429ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمحمد صادق جاسب محسن عليوي2086161511060268

الزراعة/جامعة البصرة429اعدادية الشهداء للبنينعلميسامر مهدي جاسم عناد2087161511015044

الزراعة/جامعة البصرة428ثانوية ذات الصواري للبناتعلميسماح لمعي محسن داخل2088161512216016

الزراعة/جامعة البصرة428اعدادية الخنساء للبناتعلميروان امجد سامي داود2089161512230013

الزراعة/جامعة البصرة428ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميميثم دينار ناصر خضير2090161511083098

الزراعة/جامعة البصرة428ثانوية نازك المالئكة للبناتعلمينرجس فالح حسن عيال2091161512265031

الزراعة/جامعة البصرة428اعدادية الهارثة للبنينعلميمحمد ابراهيم عودة جعفر2092161511022142

الزراعة/جامعة البصرة428ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميورود محمد جاسب عبد الواحد2093161512184447

الزراعة/جامعة البصرة427اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميعلي عبد الهادي جبار سلطان2094161511105041

الزراعة/جامعة البصرة427اعدادية العشار للبناتعلميآيات عبد هللا ناجي شبيب2095161512228006

الزراعة/جامعة البصرة427اعدادية االريج للبناتعلميمريم محمد احمد محمد2096161512238046

الزراعة/جامعة البصرة427ثانوية الرافدين االهلية للبناتعلميزينب هاشم عيسى عبد هللا2097161512189014

الزراعة/جامعة البصرة427اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميهاشم عبد الرحمن عاشور حسن2098161511052036

الزراعة/جامعة البصرة427االعدادية المركزية للبنينعلميمرتضى احمد عباس كوجر2099161511001514

الزراعة/جامعة البصرة427االعدادية المركزية للبنينعلميوليد خالد حسين حسن2100161511001581

الزراعة/جامعة البصرة427اعدادية المعقل للبنينعلميزيد عبد هللا نجم عبد2101161511019084

الزراعة/جامعة البصرة427ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلميعباس ضياء عبد الوهاب عبد هللا2102161511074052

الزراعة/جامعة البصرة427ثانوية الحر الرياحي المختلطةعلميعلي عوده مهدي احمد2103161511308019

الزراعة/جامعة البصرة426اعدادية المعقل للبناتعلميزهراء جبار محمد شري2104161512169045

الزراعة/جامعة البصرة426اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميمها منذر راضي سعد2105161512210117

الزراعة/جامعة البصرة426االعدادية المركزية للبنينعلميعبد الكريم فاضل صالح يوسف2106161511001268

الزراعة/جامعة البصرة426االعدادية المركزية للبنينعلميبشير عليوي عبيد مهاوش2107161511001082

الزراعة/جامعة البصرة426ثانوية االرتقاء للبناتعلميزينب فاضل عبد الكريم ذياب2108161512248008
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االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة563اعدادية شط العرب للبنينعلميكرار جواد كاظم جاسم2109161511049145

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة561اعدادية حمدان للبنينعلميعبد الكريم قصي عبد الكريم عبد االمام2110161511046049

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة558ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةعلميحسن ابراهيم طارش جاسم2111161511311009

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة552ثانوية المعرفة للبناتعلميندى عدي كاظم رشيد2112161512175053

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة549ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميمهدي حليم ياسر عودة2113161511090103

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة548اعدادية الهارثة للبناتعلميفاطمة طالب كريم محي2114161512176128

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة547اعدادية الخالصة للبناتعلميصابرين ارحيم محيسن خفي2115161512240115

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة547ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينعلميمرتضى فالح عبد الحسن عجيل2116161511064054

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة546اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميعبد االمير علي عبد الزهره شهيب2117161511050051

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميفرقان مردان هاشم مجيدي2118161512218101

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة542ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميمحمود فالح ثويني نغيمش2119161511090096

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة542ثانوية الرميلة للبنينعلميمحمد عودة كاظم نايف2120161511040011

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540ثانوية الروضة العباسية للبنينعلميرزاق حسن فالح ضيدان2121161511080012

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا مصطفى ظاهر سباهي2122161511001287

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540اعدادية فتى االسالم للبنينعلميأحمد ريسان حيال عبد علي2123161511112002

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة537االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا سعد طاهر سلمان2124161511001275

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536اعدادية شط العرب للبنينعلميحيدر كاظم محمد صيهود2125161511049063

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميحوراء عالء فاضل عباس2126161512218028

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة535ثانوية الخالدين للبنينعلميمحمد مصطفى سلمان محمد2127161511008087

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة535ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميجواد كاظم احمد عويد2128161511079019

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534اعدادية العزم المختلطةعلميعقيل عالء احمد سلطان2129161511309058

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعلي سالم عبد الحسن ديوان2130161511084300

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534ثانوية انوار الحجة للبنينعلميحازم اسماعيل خير هللا مرسول2131161511026016

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534ثانوية ثغر العراق للبناتعلميفاطمة عبد المهدي صالح خضير2132161512232058

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة533ثانوية الفراهيدي للبنينعلميماجد عبد الرزاق محمد خلف2133161511075185

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة533اعدادية الهارثة للبنينعلمياحمد عباس جاسم ناصر2134161511022014

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلمياحمد ماجد حسان علي2135161511084051

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531ثانوية الرافدين األهلية للبنينعلميأكرم هيثم محمود جاسم2136161511081004

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميسجاد محمد جواد يوسف مطر2137161511044051

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530ثانوية السياب االهلية للبنينعلميمصطفى محمد عبد الرزاق محمد2138161511073043

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530اعدادية الجمهورية للبناتعلميبسمه محمد كاظم خنجر2139161512239011

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسن وفي عبد الرسول كاظم2140161511075073

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميبنين جاسم داود جالب2141161512184072

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529ثانوية الجنات األهلية للبنينعلمياحمد ستار هاشم شنيور2142161511032002
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االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529اعدادية الكفاح للبنينعلميضياء شاكر عبد الرحيم عطية2143161511002097

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينعلميحسين جواد كاظم عبد الحسين2144161511005015

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529االعدادية المركزية للبنينعلميعلي عصام خزعل عبد السادة2145161511001355

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529اعدادية العراق المسائية للبنينعلمياحمد صالح حسن عبد الكريم2146161511357012

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة528اعدادية حيفا للبناتعلميزينب كاظم صالح مهدي2147161512220022

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527ثانوية الجواهري األهلية للبنينعلميداود علي حتروش داود2148161511078015

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526اعدادية شط العرب للبنينعلميعلي فايز زيد جمعي2149161511049129

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد رضا عبد العباس علي حمد2150161511001460

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526ثانوية ذات الصواري للبناتعلمياوتاد عبيد محمود جاسم2151161512216003

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525اعدادية الجمهورية للبنينعلميمسلم عقيل حسين جحيني2152161511011083

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525اعدادية العراق المسائية للبنينعلميحيدر حبيب ظاهر خلف2153161511357063

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء محمد عبد القادر جدوع2154161512230017

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523ثانوية الرميلة للبنينعلميعلي فيصل جري كريدي2155161511040006

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522ثانوية الدير المسائية للبنينعلمياسامة قيصر مهودر لعيبي2156161511364013

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522ثانوية الكباسي للبناتعلميهدى فيصل حسب علي2157161512247046

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522ثانوية السياب المسائية األهلية للبنينعلميمهند عباس صالح جاسم2158161511361028

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521اعدادية االمام الحسين للبنينعلميعلي رياض عبد النبي حسين2159161511021019

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521اعدادية الصادق للبنينعلميعلي جبار محسن منصور2160161511031031

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521ثانوية رفح للبناتعلميغدير رياض ضمد جعفر2161161512219066

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميفاطمه جبر رشم دبخي2162161512210093

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميكرار حيدر هليوي عجالن2163161511060237

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد نجم عبد هللا عبد علي2164161511001502

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521االعدادية المركزية للبنينعلميحسين فاضل مجبل فعيل2165161511001155

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520اعدادية الفضيلة للبناتعلميفاطمه جعفر حسن ابراهيم2166161512212051

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520اعدادية العراق المسائية للبنينعلمييوسف عادل عون علي2167161511357184

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520اعدادية الشهداء للبنينعلميعلي سعد محمد علي2168161511015083

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمحمد موسى عبد الواحد فجر2169161511060286

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلميأبا ذر حامد قاسم كحيط2170161511074001

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520ثانوية الرسول للبنينعلمياسامه جبار خالوي رشم2171161511058003

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520اعدادية الهدى للبناتعلميدانيه عبد الجبار عبد الكريم عبد النبي2172161512150013

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520اعدادية الهارثة للبنينعلميعقيل امين عبد الواحد مبارك2173161511022087

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميمريم فريد صليوه مروكي2174161512165325

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلميصفا عباس غباش حمد2175161512163034

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة519ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب حازم شاتي شهوان2176161512165166
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االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة519ثانوية زينة الودق األهلية للبناتعلميمريم فالح قاسم محيل2177161512201012

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة519ثانوية الرسول للبنينعلميهشام علي شاكر عبود2178161511058069

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة519ثانوية الكوثر للبناتعلميهدى صبيح سعد جويد2179161512200014

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة519اعدادية حيفا للبناتعلميفاطمة جميل خلف عيسى2180161512220037

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة519اعدادية العشار للبناتعلميساره علي عبد هللا حمود2181161512228109

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518اعدادية الخالصة للبناتعلميزينب راضي عزيبي جبر2182161512240083

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518اعدادية الفواطم للبناتعلميفاطمة جبار داود عناد2183161512172045

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518اعدادية االندلس للبناتعلميسرى عيسى علي لفته2184161512170041

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميزينب كامل غانم حاجم2185161512251018

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518اعدادية العراق المسائية للبنينعلمياحمد ثابت عبد الواحد عايد2186161511357005

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518اعدادية الزبير للبنينعلميزين العابدين جواد يوسف محمد2187161511034058

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518اعدادية الرضوان للبنينعلميأحمد زكي داود عويد2188161511047001

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518اعدادية شط العرب للبنينعلميعباس باني عواد عزيز2189161511049084

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518ثانوية الحضارة االهلية للبنينعلميمصطفى عماد عبد الحليم صالح2190161511116010

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميكرار طاهر عبد الحسين كتاب2191161511067045

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينعلميكرار محمود عبيد جدوع2192161511064037

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميمصطفى نزار صالح يونس2193161511085135

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518ثانوية الرافدين االهلية للبناتعلميزينب برزان شاكر عبد الرضا2194161512189010

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517اعدادية شط العرب للبنينعلميعلي كامل صالح احمد2195161511049131

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميمجتبى عبد الباري خليل ابراهيم2196161511063113

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميادريس فيصل غازي وجر2197161511084061

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517ثانوية الفرات األهلية للبنينعلمياحمد نزار محسن يوسف2198161511079012

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517اعدادية الهارثة للبنينعلميفرزدق سالم سامي حسن2199161511022131

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517ثانوية مصعب بن الزبير للبنينعلميكاظم كريم عرنوص منصور2200161511035049

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517اعدادية شط العرب للبناتعلمياسراء محمد شمخي حسن2201161512226009

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميهدى عبد هللا حسن علي2202161512218132

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516اعدادية العشار للبناتعلمياالء عالء ذيبان عبد2203161512228023

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميشهد حسون راضي عطية2204161512162035

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميمصطفى طالب يونس سالم2205161511050114

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزهراء رائد فلحي حسن2206161512165144

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمياحمد محمد خضير حسن2207161511060036

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515ثانوية الخالدين للبنينعلميعبد الكريم عبد االمير لطيف عبد الزهرة2208161511008052

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515ثانوية الزينبيات للبناتعلميرانيا رحيم زغير سلمان2209161512258008

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515االعدادية المركزية للبنينعلميمهند فاضل مطر شامل2210161511001564
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االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515اعدادية الثوار المسائية للبنينعلميأحمد باسم محمد لفتة2211161511352002

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515اعدادية العشار للبناتعلميعلياء نبيل جعفر عبد الرضا2212161512228143

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلمياحمد راضي عبود عويز2213161511088002

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515اعدادية العشار للبناتعلميانفال احمد وصفي شحيتي2214161512228028

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمياحمد خالد عبد الوهاب جاسم2215161511060018

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514اعدادية المعقل للبنينعلميعلي حسين راشد سلطان2216161511019132

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514اعدادية الخالصة للبناتعلمينور وليد محمد حسين2217161512240187

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514اعدادية غزة للبناتعلميحوراء عبد الحسن نعمه صبوحي2218161512208020

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514اعدادية بنت الهدى للبناتعلميرحاب فالح عبد الفتاح عبد الكريم2219161512246009

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514ثانوية القدوة المختلطةعلمياسماء عبد الحسين يونس حيدر2220161512314006

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514اعدادية شط العرب للبناتعلميصابرين حميد عبد السادة هيال2221161512226127

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة513اعدادية ذو النورين للبنينعلميضياء طاهر عبد الحسين ثامر2222161511041034

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة513اعدادية الجمهورية للبنينعلميهمام طاهر جاسم جاسم2223161511011093

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة513اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميعبد هللا نجم شعبان نجم2224161511039086

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة513ثانوية الخالدين للبنينعلميليث حسين علي حمادي2225161511008078

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة513ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينبأ زياد طارق اسماعيل2226161512184379

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512اعدادية ذو النورين للبنينعلميمنير نعيم جمعه فداوي2227161511041074

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512ثانوية قمر بني هاشم للبنينعلميأحمد عبد هللا غازي مكي2228161511059003

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512اعدادية زيد بن حارثة للبنينعلميحسين عبد محيسن مصعب2229161511069033

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512اعدادية الهارثة للبنينعلميعبد هللا داود عبد علي جوهر2230161511022083

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512اعدادية المعقل للبنينعلميمحمد حسن حمزه علي2231161511019181

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512اعدادية الزبير للبنينعلميكاظم سالم يوسف سالم2232161511034139

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512االعدادية المركزية للبنينعلميحميد محمد حبيب سلمان عبد هللا2233161511001171

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512اعدادية المعقل للبنينعلميحسن تحسين ناصر عبد هللا2234161511019039

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميعلياء ماجد دخيل عذافه2235161512187044

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتعلميزهراء حيدر عبد الجبار عبد هللا2236161512166009

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميسجى علي حسين عامر2237161512210069

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميمريم غالب هرمز يوسف2238161512184357

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511اعدادية البصرة للبناتعلميلبنى صفاء كامل محمد2239161512234108

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511اعدادية االصمعي للبنينعلميمحمد ثائر عباس جباره2240161511010067

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميعمار عبد الزهرة حمزة عباس2241161511044093

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب حسين ابراهيم عبود2242161512165169

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعبد الرحمن صبري لفته عسكر2243161511060154

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510ثانوية الثقلين النموذجية االهلية للبنينعلميحسين كامل كاظم حسن2244161511120007
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االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510اعدادية الزبير للبنينعلميحسين علي كحيط حبيب2245161511034042

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد كريم عبد العالي علي عبد هللا2246161511001495

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد شاكر سلمان طالب2247161511001018

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد عبد الخالق حميد حسين2248161511084406

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياحمد عباس ريسان حسج2249161511030009

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينعلمياحمد فرات محسن سعيد2250161511122001

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميعالء رياض عبد الكريم خلف2251161511063076

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمينور محمد عمر موسى2252161511060331

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميشمس عبد الخضر ضيدان عبد الرضا2253161512165242

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510اعدادية شط العرب للبناتعلميزمزم احمد مجيد احمد2254161512226070

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميسارة فائق يونس عبد هللا2255161512187038

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509اعدادية العشار للبناتعلميصفا جاسم محمد لفته2256161512228133

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509اعدادية الكفاح للبنينعلميعبد هللا غزوان اسحق يعقوب2257161511002114

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509اعدادية المعقل للبنينعلميحسين هادي عوده عبادي2258161511019065

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509اعدادية العروبة للبناتعلميزينب باقر شاكر محمود2259161512237022

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعلي هاني نمر عجمي2260161511060223

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمحمد قاسم جالب عطيه2261161511060283

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508اعدادية الهارثة للبنينعلميعلي قصي عبد هللا جاسم2262161511022117

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508اعدادية الفرزدق للبنينعلميعلي رفعت عبد الجليل راضي2263161511028088

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمحمد طاهر ضمد مطر2264161511060271

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعلي بهجت رسن حسن2265161511084288

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508ثانوية الكفاح األهلية للبنينعلميهشام احمد سالم رحيم2266161511096067

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميفاطمة عثمان عطية طالل2267161512251031

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508اعدادية المرفأ للبناتعلميتقى جبار علي عباس2268161512213014

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508اعدادية الشنقيطي للبناتعلمينجله مرزوك عطيه سميح2269161512209103

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميروان رسول حسين محمد2270161512210043

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508اعدادية الكفاح للبنينعلميعلي وحيد جبر حسن2271161511002144

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508ثانوية ذات الصواري للبناتعلميفاطمة عماد عبد الرحيم لفتة2272161512216020

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507اعدادية االمام الحسين للبنينعلميعمار ستار عباس محمد2273161511021025

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507االعدادية المركزية للبنينعلميثائر سلمان جاسب حمود2274161511001086

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507اعدادية فتى االسالم للبنينعلميرضا عادل ناصر عباس2275161511112028

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507اعدادية الرضوان للبنينعلميسالم رحيم علي عواد2276161511047074

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميكرار جواد مطشر عبد الواحد2277161511089108

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلمييوسف فيصل غازي احمد2278161511085141
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االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507للبنين(ع  )ثانوية االمام موسى الكاظم علميعمار ناطق مهدي صالح2279161511077015

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507اعدادية الخنساء للبناتعلمينور صالح حسن عبده2280161512230042

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507اعدادية شط العرب للبناتعلميابتهال طالب غازي فيصل2281161512226002

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507ثانوية السياب المسائية األهلية للبنينعلميياسر محمد عبد الرزاق محمد2282161511361032

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507اعدادية المكاسب المسائية للبنينعلميحسن عباس جاسم اسماعيل2283161511371035

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507اعدادية الثوار المسائية للبنينعلميعبد هللا علي حسين خضير2284161511352091

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينور ناصر مطر حسن2285161512184423

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميانعام غني حسين مسافر2286161512184049

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميأنتظار عبد الواحد جعفر سلمان2287161512162001

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506اعدادية اليرموك للبنينعلميعبد المحسن جواد عبد الكاظم عبد المحسن2288161511033060

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلمياحمد خالد احمد طه2289161511085012

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506ثانوية النور للبناتعلميعذراء عقيل هادي دويج2290161512275015

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميهدى محمد عبد الزهرة حسين2291161512245067

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506ثانوية رفح للبناتعلميرسل داود سلمان عبد هللا2292161512219035

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506اعدادية الخنساء للبناتعلميغفران موسى فاخر مطر2293161512230028

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506اعدادية اليمامة للبناتعلميزهراء سليم غانم سلمان2294161512167024

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506اعدادية الهارثة للبناتعلميرشا خميس كحيوش عمارة2295161512176056

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلميريم حسين عبد هللا عيسى2296161512207015

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506اعدادية الخالصة للبناتعلميغفران ثائر سالم رحيمه2297161512240130

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمرتضى ناظم حمدي صالح2298161511084435

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد اياد عبد الكاظم كحيط2299161511084370

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمياحمد عبد الحسن حميد عطيه2300161511060024

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505اعدادية جيكور للبنينعلميعبد هللا زكي غالي راهي2301161511061079

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505ثانوية الشام للبناتعلميضحى هاني كريم جبر2302161512254022

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505اعدادية االندلس للبناتعلميزينب حيدر طه عزيز2303161512170034

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505ثانوية هبة الرافدين للبناتعلميميالد عباس حميد عباس2304161512235029

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505اعدادية سبأ للبناتعلميمريم كامل كنان حبيب2305161512174044

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505ثانوية هبة الرافدين للبناتعلميايمان قيس عبد الرحمن ليلي2306161512235006

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505اعدادية المعقل للبنينعلميمحمد فاضل عبد الحسن داخل2307161511019194

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505ثانوية البتول للبناتعلميعذراء جاسم شيال طارش2308161512242023

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504ثانوية الرافدين المختلطةعلميايناس سلمان نجم عبد هللا2309161512300004

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتعلميمنى سعود خزام صالح2310161512381065

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلميتقي يوسف طه معتوق2311161511074023

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503اعدادية الجمهورية للبناتعلمياستبرق جواد كاظم عبد هللا2312161512239003
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االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميضحى حميد انعيمة نيروز2313161512164034

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503اعدادية زينب بنت علي ع للبناتعلمينور شفيق جاسم محمد2314161512168038

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503اعدادية زينب بنت علي ع للبناتعلميشهد صبيح خماس حطاب2315161512168028

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503اعدادية زيد بن حارثة للبنينعلميعلي مهدي كاظم حريف2316161511069072

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسن خالد زهير باقر2317161511075056

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينعلميعلي جاسم محمد حسن2318161511072035

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميالطاف مازن عبد اللطيف جاسم2319161512184047

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503ثانوية العلياء للبناتعلميضحى صالح مجيد عزيز2320161512227044

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503اعدادية الخنساء للبناتعلميفوز ناثر عبد االمير منثر2321161512230036

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503اعدادية المرفأ للبناتعلميزينب عبد الصادق يوسف محيسن2322161512213027

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503اعدادية سبأ للبناتعلمينور بشير معن حواس2323161512174045

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503اعدادية الهارثة للبناتعلميإيمان موسى عبد الباقي عبد الوهاب2324161512176029

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503ثانوية الكفاح االهلية للبناتعلميمنال عادل مصطفى محمد2325161512190028

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503اعدادية زينب بنت علي ع للبناتعلميحوراء جويد غضيب سالم2326161512168010

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502ثانوية العلياء للبناتعلمياسماء محمود خلف محمد2327161512227003

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502اعدادية المعقل للبنينعلميعالوي وصفي عبد الكريم حسين2328161511019124

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502ثانوية الترابة المختلطةعلميزهراء الزم عزه شياع2329161512316004

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميمحمد نجم عبد هللا عبد الخذر2330161511050106

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلميايات حسنين نعمه هوبي2331161512163006

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502اعدادية الرضوان للبنينعلميعبد هللا جبار عبد الحسين مكي2332161511047086

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميحسين عادل يوسف جياد2333161511079030

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502ثانوية الكفاح االهلية للبناتعلميسارة رحمن عطيه عبود2334161512190017

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميعبير محمود محمد صوفي2335161512184284

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502اعدادية الخنساء للبناتعلميشهد محمد علي محمود2336161512230025

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502اعدادية سبأ للبناتعلميغفران خالد عبد الحسين محيبس2337161512174033

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةعلميكرار محمد جاسم امسلم2338161511311026

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502اعدادية البسمة للبناتعلميمريم نمير كاظم عبد الكريم2339161512257031

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502اعدادية البسمة للبناتعلمييقين خليل ناهي عاصي2340161512257043

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502اعدادية االكرمين للبنينعلميعباس كاظم جبر مزعل2341161511017041

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502ثانوية الخالدين للبنينعلميابراهيم عبد النبي ياسين مهنه2342161511008002

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501اعدادية الفاو للبناتعلميمالك وادي جاسب وادي2343161512225079

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد فائز عبد الحسين مجيد2344161511001489

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501اعدادية الهارثة للبنينعلميكرار مظلوم كباشي حبيب2345161511022138

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501اعدادية الهارثة للبنينعلميعلي عبد االمير خير هللا عبد2346161511022106
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االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501ثانوية السياب االهلية للبناتعلميعفاف عبد الكريم عبد هللا ابراهيم2347161512161015

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501اعدادية األبلة للبناتعلميقطر الندى علي عباس حنش2348161512171040

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501ثانوية نازك المالئكة للبناتعلميزهراء جميل طعمه لفته2349161512265011

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمينور جواد كاظم بريبر2350161512165351

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501اعدادية المكاسب المسائية للبنينعلميحسين عباس خلف فارس2351161511371041

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501ثانوية المعرفة للبناتعلميزينب يحيى جياد عبود2352161512175028

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501ثانوية التعاون للبناتعلميهاجر عبد الحسن موحان عجيل2353161512267008

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501اعدادية الجمهورية للبناتعلمينور ياسين محيسن عوده2354161512239076

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501اعدادية الهارثة للبناتعلميفاطمة عبد الباري غالي مطر2355161512176129

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة598اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيكرار عذب كنش عبد الساده2356161521052049

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة589ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيسجاد جبار حميد خنياب2357161521354056

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة561اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيأحمد طارق حسن علي2358161521052006

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة554اعدادية العباسية للبناتادبيروان جميل كامل عاجل2359161522233023

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة549اعدادية ذو النورين للبنينادبيحيدر شنان موسى عبيد2360161521041016

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاطمه زيدان خلف خليفه2361161522210073

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة544الخارجيونادبيحسين علي حسن هاشم2362161521400009

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة543اعدادية الهارثة للبنينادبيحسين كريم عطية خليفة2363161521022021

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة539اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيمصطفى عبد الكريم ثامر عقيل2364161521371038

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536اعدادية األزكياء للبنينادبيياسر طالب داغر سعود2365161521097076

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531اعدادية ذو النورين للبنينادبيضياء حسين ثجيل زايد2366161521041024

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530اعدادية الهدى للبناتادبيزينب جبار كريم محمد2367161522150022

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527اعدادية الهدى للبناتادبيزينب عادل عبد الحميد وادي2368161522150023

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525ثانوية المربد المسائية للبنينادبيحسين رعد غازي عبد الواحد2369161521362022

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523اعدادية األزكياء للبنينادبييوسف كامل ابراهيم عباس2370161521097077

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيزينب مؤيد خليل ابراهيم2371161522381031

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيبهاء جبار جخر محمد2372161521354021

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي عباس كامل علي2373161521030022

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد جواد عبد الحسين نعمه2374161521033031

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمود ابراهيم حسين محمد2375161521047056

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510اعدادية ام قصر للبنينادبياحمد هادي يونس مصطفى2376161521042008

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509الخارجيونادبيعون فيصل عبد الحسن ضامن2377161521400052

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509اعدادية المعقل للبناتادبيفاطمه فائق كاظم حسين2378161522169033

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507الخارجياتادبيزهراء مصطفى عبد هللا احمد2379161522401031

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيسالم خزعل كاسب مزعل2380161521052031
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االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعبد هللا داود سلمان عبد الرزاق2381161521052038

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505اعدادية الفرزدق للبنينادبيحسن خلف طعمه سالم2382161521028009

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502ثانوية الدير المسائية للبنينادبيعلي فجر صيهود يحيى2383161521364072

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501ثانوية حجر بن عدي للبنينادبيكرار علي جاسم ماضي2384161521062059

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499ثانوية الرماح العوالي المختلطةادبيأنور حامد كاظم صفر2385161521307003

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499اعدادية جيكور للبنينادبيعبد هللا جاسم عبد الصمد مراد2386161521061050

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيعلي فتح هللا حسن عبد2387161521365045

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيهدى محمد فلحي حسن2388161522235033

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498ثانوية الرماح العوالي المختلطةادبيعلي ناظم قاسم خنجر2389161521307023

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497اعدادية العشار للبناتادبيهبه عباس فاضل غضبان2390161522228038

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496ثانوية حجر بن عدي للبنينادبيعلي ناهي حسن كطافه2391161521062053

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495اعدادية القرنة للبنينادبيعمار كاظم كريم شامي2392161521027043

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495اعدادية الفضيلة للبناتادبينور عبد الرحمن فرج بدراوي2393161522212053

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494ثانوية حجر بن عدي للبنينادبياحمد كريم صالح حمود2394161521062006

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيحسن جعفر عبد االمير جاسم2395161521044011

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493الخارجيونادبيميثم مطشر شالهي احمد2396161521400083

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيسجى عبد الكريم محمد حسن2397161522235013

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيشهرزاد احمد عاشور احمد2398161522245030

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493ثانوية الرماح العوالي المختلطةادبيأزهر خليل مجيد بني2399161521307002

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493اعدادية االجيال للبنينادبيعلي سرحان غافل ظاهر2400161521014036

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493ثانوية حجر بن عدي للبنينادبيمحمد خلف سبتي ناصر2401161521062061

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493ثانوية حجر بن عدي للبنينادبيمهند سمير علي خلف2402161521062073

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493اعداية التضحية للبنينادبيليث غالب عبود علوان2403161521053019

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492ثانوية الرماح العوالي المختلطةادبياسعد عودة راضي محمد2404161521307007

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيحنان كاظم منور عباس2405161522217031

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيمصطفى كاظم رحيمه صالح2406161521369067

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490اعدادية المرفأ للبناتادبينور الهدى عبد الكريم شريف محسن2407161522213070

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي كاطع نعيمه اسماعيل2408161521042049

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490ثانوية حمورابي االهلية للبنينادبيحيدر احمد مزعل ماهود2409161521071006

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489اعدادية الفضيلة للبناتادبيهنوف حامد عجيل جابر2410161522212062

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489ثانوية رفح للبناتادبيبدور طه يوسف عثمان2411161522219015

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489اعدادية األزكياء للبنينادبيمرتضى حازم محمد مصطفى2412161521097069

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيحيدر علي عباس كشكول2413161521369024

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيمحمد عالء سماوي لعيبي2414161521090016
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االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488ثانوية المدينة للبنينادبيحسن لطيف شخيمت جعفر2415161521029009

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488اعدادية الرسالة للبنينادبيعلي أحمد شهاب صلبوخ2416161521013023

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488اعدادية العشار للبناتادبيساره حازم جوزيف كوركيس2417161522228021

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486الخارجيونادبيعلي مظهر ياسين خضر2418161521400050

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيابراهيم خالد ابراهيم حمادي2419161521371001

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485اعدادية شط العرب للبنينادبيجوهر كريم جوهر عيسى2420161521049008

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485اعدادية الرضوان للبنينادبيماهر علي يوسف مشاري2421161521047049

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي سليم عبد الرضا سفيح2422161521099021

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد ناصر صبيح عبد الزهره2423161521033036

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484اعدادية حمدان للبنينادبيحسام عبد العزيز عبد هللا عبد العزيز2424161521046024

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484اعدادية القرنة للبنينادبيحيدر محمد رضا حافظ عبد الصاحب2425161521027019

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484اعدادية الجمهورية للبنينادبيعلي محمد علي صالح2426161521011020

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483اعدادية الشريف الرضي للبنينادبينوار حيدر عصمت عبد اللطيف2427161521052063

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483ثانوية مكة المكرمة للبناتادبيحوراء فؤاد عبد الوهاب عبد الحسين2428161522236015

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482ثانوية الرماح العوالي المختلطةادبيرياض علي عبد الحسن هادي2429161521307011

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيعلي رحيم يعقوب عراك2430161521352073

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482اعدادية العباس للبنينادبيميالد جبار عياده الفي2431161521051046

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيايات علي قاسم غالي2432161522184001

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482اعدادية الهارثة للبناتادبيرياحين عدنان نعمه عباس2433161522176030

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481اعدادية الفواطم للبناتادبيهدى سليم مردان عبد الرضا2434161522172071

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيسجاد عباس عيسى حاوي2435161521020041

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيحيدر عيدان هندال جادر2436161521369025

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480اعدادية الرسالة للبنينادبيكرار كريم عبود حسن2437161521013032

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479اعدادية العباسية للبناتادبيدعاء راضي نجم عبد هللا2438161522233019

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479ثانوية شط العرب األهلية للبنينادبياحمد هاني احمد ياسين2439161521084004

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479اعدادية مطلع الفجر للبناتادبينور مجيد حميد عبد الصاحب2440161522217088

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478ثانوية المربد المسائية للبنينادبيحمزه غازي خزعل شلفاط2441161521362027

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478اعدادية حمدان للبنينادبيبهاء عزيز خضير عبود2442161521046018

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478اعدادية الفواطم للبناتادبيمنال مبارك محمد عبيد2443161522172059

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد ربيع داود مغامس2444161521033004

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477اعدادية األصفياء للبنينادبينور جاسم مزبان نزال2445161521099039

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد عبد الحافظ اميري باشي2446161521052055

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477اعدادية القرنة للبنينادبيضرغام مهدي اسماعيل منشد2447161521027025

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477ثانوية صنعاء للبناتادبيضحى داود سالم حسن2448161522221038
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االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476اعدادية العشار للبناتادبيابرار عادل يوسف محمد2449161522228002

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476ثانوية الرماح العوالي المختلطةادبيعقيل مصطفى عبد علي راضي2450161521307021

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476اعدادية حيفا للبناتادبيصابرين وليد جاسم عبد الجليل2451161522220036

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475اعدادية الجمهورية للبنينادبيزهير كاظم زباري جاسم2452161521011012

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475اعدادية ام قصر للبنينادبيعامر هيثم عامر عبد الكريم2453161521042031

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمحمد عماد عبد الرضا عبد االمام2454161521039056

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474اعدادية شط العرب للبنينادبياحمد وليد عاصي درويش2455161521049002

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474اعدادية الجمهورية للبناتادبينور علي حسين سلمان2456161522239058

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473الخارجياتادبيفاطمه خير هللا مرزوك حمود2457161522401053

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473اعدادية العروبة للبناتادبيزهراء ابراهيم خليل عبد الزهرة2458161522237021

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472اعدادية الهارثة للبنينادبيمجيد سلمان عبد هللا سعد2459161521022048

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحيدر ماجد عبد الحميد محمد حبيب2460161521052024

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471اعدادية الرضوان للبنينادبيخلف عدنان خلف عبد الرضا2461161521047020

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471ثانوية الشعب للبنينادبيدينا سالم مساعد عجيل2462161522055003

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471اعدادية القرنة للبنينادبيمحمد مزهر عطية كريم2463161521027050

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470اعدادية الخنساء للبناتادبيصابرين عبد الكريم عبد علي حسين2464161522230030

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470اعدادية اليرموك للبنينادبينزار محسن حسين صليل2465161521033041

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470ثانوية حجر بن عدي للبنينادبيعبد هللا غسان ياسين عمران2466161521062030

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيمحمد صالح محمد عبود2467161521050026

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين ابراهيم خليل عبد الزهره2468161521097012

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحمزة ناصر نعمة حسين2469161521020035

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد عادل توفيق كاظم2470161521033005

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469اعدادية شط العرب للبناتادبينور مهدي صالح طاهر2471161522226102

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينادبيسيف حسين عباس كاظم2472161521366010

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468اعدادية الوثبة للبناتادبياسراء خضر سلمان صخر2473161522241002

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحيدر محمد ابو الهيل فليح2474161521020039

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468ثانوية الزوراء للبناتادبيحنان شاكر سعيد عباس2475161522180005

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيشمس عالء كامل دفار2476161522210059

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468اعدادية الهدى للبناتادبيبنين عبد هللا نصار موسى2477161522150009

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467اعدادية الجمهورية للبنينادبيحسين حميد جاسم حمود2478161521011006

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيضحى علي جواد فاضل2479161522235019

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمحمد فالح حسن راضي2480161521039057

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466ثانوية الماجدات للبناتادبيدعاء حسين خليل قاسم2481161522211009

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465ثانوية ام ايمن للبناتادبينسرين زعيم فاضل مطرود2482161522269027
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االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465ثانوية حجر بن عدي للبنينادبيعبد العزيز عثمان جابر علي2483161521062023

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465اعدادية جيكور للبنينادبياحمد عبد الكريم عيسى جابر2484161521061003

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد خضير زهير مطرود2485161521006062

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464اعدادية الهدى للبناتادبيسارة عايش حطاب دواي2486161522150026

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيمنتظر سعدون وادي جابر2487161521090020

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464اعدادية االكرمين للبنينادبيضياء نجم كمر عزيز2488161521017041

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464اعدادية حمدان للبنينادبيمحمد ناظم فالح محسن2489161521046119

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464ثانوية حمورابي االهلية للبنينادبيمنصور احمد نعيم زايد2490161521071023

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464اعدادية الهارثة للبنينادبيحسين يحيى جاسب جميل2491161521022022

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464ثانوية نور الزهراء للبناتادبيمريم فرج ارباط مزبان2492161522214008

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463اعدادية اليرموك للبنينادبيمهيمن سعود حسن علي2493161521033040

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463اعدادية غزة للبناتادبيهند واثق ثجيل حسن2494161522208037

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462اعدادية جيكور للبنينادبيعبد هللا باسم حبش عواد2495161521061049

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462اعدادية حيفا للبناتادبيأفكار منذر عبد الحافظ طاهر2496161522220001

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461اعدادية شط العرب للبنينادبيعقيل محمد رضا حسين علي2497161521049051

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461اعدادية االجيال للبنينادبياحمد تحسين رحيم محمد2498161521014002

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460الخارجياتادبيامنه عدنان صبري علي2499161522401011

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460اعدادية األبلة للبناتادبيرانيه عبد الحليم داوود سلمان2500161522171010

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460اعدادية الفرزدق للبنينادبيحسن فجر صيهود يحيى2501161521028011

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسين مال هللا فرج خضراوي2502161521052022

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460اعدادية العباسية للبناتادبيمنى أحمد عبد الساده عبد الجليل2503161522233054

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459ثانوية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيمحمود شاكر محمود عبد الكريم2504161521358064

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459ثانوية المربد المسائية للبنينادبينواف أحمد طاهر محمد2505161521362107

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459اعدادية العشار للبناتادبيخمائل محمد جواد كنان حمزه2506161522228011

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيكرار عبد الدايم احمد علي2507161521039047

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459اعدادية جيكور للبنينادبيحسن اليذ جابر شايع2508161521061019

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد سالم عبد الواحد بدر2509161521052052

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459اعدادية ام قصر للبنينادبيجهاد اسماعيل عبد الرزاق جبار2510161521042011

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458ثانوية الماجدات للبناتادبيمرادي حميد عبيد عذير2511161522211025

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458اعدادية الطالئع للبنينادبيمهند عباس لفته فارس2512161521012055

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتادبيمروه جميل حمود عطيه2513161522222014

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457اعدادية االبتسامة للبناتادبيرسل صادق عبد الباقي محسن2514161522253016

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبينهلة خزعل احمد فليح2515161522252047

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456اعدادية االكرمين للبنينادبياحمد عبد هللا نعيم درويش2516161521017006
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االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456اعدادية الزبير للبنينادبيمشعل كاظم سعود دريب2517161521034070

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمنتظر علي قاسم نعمة2518161521021032

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456اعدادية الطالئع للبنينادبييحيى عبد الكاظم عزيبي جبر2519161521012059

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456اعدادية ام قصر للبنينادبيمصطفى جواد منصور عبود2520161521042067

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455اعدادية االكرمين للبنينادبيشاكر محمود شاكر عبيد2521161521017039

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455اعدادية شط العرب للبنينادبيعباس منصور ثامر شنان2522161521049044

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455ثانوية ام ايمن للبناتادبيلطيفه فهد معله ناصر2523161522269020

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454اعدادية العباسية للبناتادبيحوراء أحمد محمد أحمد2524161522233016

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454اعدادية سبأ للبناتادبيزهراء ستار جبار عبد هللا2525161522174018

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454اعدادية الطالئع للبنينادبيمحمد كاظم محمد سرداح2526161521012046

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454اعدادية احمد الوائلي للبنينادبينبيل ابراهيم طاهر سعدون2527161521050036

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيسجاد صباح خضير محمد2528161521050013

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454اعدادية العباس للبنينادبيحسين جاسم مجيد غضبان2529161521051015

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454اعدادية الفرزدق للبنينادبيعلي عباس جواد خير هللا2530161521028046

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453ثانوية الجامعة للبناتادبيهبه فاضل عباس ياسين2531161522155039

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453اعدادية  الميقات للبناتادبيفاطمه خالد شحيت فتين2532161522194056

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453اعدادية الحسن البصري للبنينادبيحاكم عبد هللا فالح جبر2533161521036012

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453اعدادية حمدان للبنينادبيايمن عبد الكريم احمد عباس2534161521046016

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453ثانوية حجر بن عدي للبنينادبيعبد الغني عبد الخالق قاسم عبد الحسن2535161521062024

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيرضا عادل ياسين عبد الحسن2536161521048003

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه قاسم علك شهاب2537161522150035

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد رياض عبد الواحد نعمه2538161521033032

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452اعدادية الهارثة للبنينادبيحسين جعفر صادق كريم2539161521022015

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452اعدادية الهارثة للبنينادبيعلي عيدان ناصر لفته2540161521022036

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيأحمد جاسم محمد عبود2541161521052003

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452اعدادية األزكياء للبنينادبياحمد عبد الصمد محمود حاجي2542161521097005

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452اعدادية القرنة للبنينادبيعلي نجف محيسن كاظم2543161521027041

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيسيف عالء سرحان صابط2544161521020045

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452اعدادية جيكور للبنينادبيزين العابدين حامد جاسم شعبان2545161521061034

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451اعدادية المعالي للبناتادبيساره محمد كاطع خشان2546161522173032

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451اعدادية احمد الوائلي للبنينادبياحمد سعيد جاسب وادي2547161521050005

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451اعدادية الفرزدق للبنينادبيحسين عبد الرزاق جبر ناصر2548161521028015

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450اعدادية شط العرب للبنينادبيحيدر مكي عباس محسن2549161521049027

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450اعدادية الفضيلة للبناتادبينوف مبارك فراس عبيد2550161522212056
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االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزمن علي حسن يوسف2551161522209027

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيعلي ماجد قاسم عباس2552161521090014

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيرعد هاني موسى عبد النبي2553161521353032

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449اعدادية حمدان للبنينادبيعبد االمام صمد عمران محي2554161521046061

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449اعدادية حمدان للبنينادبيعلي عبد هللا نجم حمد2555161521046082

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيحسين نزار عبد الرضا يوسف2556161521050011

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449اعدادية القرنة للبنينادبيعلي محمد ماهود لعيوس2557161521027038

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيبتول نوري عبد محمد علي2558161522265009

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيجميل كاظم جميل عباس2559161521052013

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448اعدادية الرضوان للبنينادبيمصطفى عادل بدر عبد الكريم2560161521047064

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448اعدادية االجيال للبنينادبيصفاء جابر هامش عباس2561161521014028

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448اعدادية األصفياء للبنينادبيكرار قيس صبيح نعمه2562161521099029

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيحسين طالب عيال محمد2563161521074006

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيزينب علي حميد حنوش2564161522184015

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447ثانوية المعرفة للبناتادبيعلياء عبد الرحيم مردان صيهود2565161522175018

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447ثانوية النبأ للبناتادبيحنان جاسم حميد مجبل2566161522215010

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447اعدادية السبطين للبنينادبيمحمد حسن لفتة مشتت2567161521016044

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447اعدادية األزكياء للبنينادبياحمد سامي عبد الكريم احمد2568161521097002

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447اعدادية العباسية للبناتادبيمها عبد الواحد شبيب جبر2569161522233055

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447اعدادية السبطين للبنينادبيعلي فالح حسون حريب2570161521016033

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447اعدادية االجيال للبنينادبياحمد وصفي عبود نعمه2571161521014007

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447اعدادية االجيال للبنينادبيحسين جاسم عبد الحسين نزال2572161521014013

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447اعدادية الفواطم للبناتادبيمياده عبد الهادي صبيح مجيد2573161522172061

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446ثانوية الصناديد المختلطةادبيرسول مهدي صافي شريف2574161521310019

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446اعدادية الفاو للبناتادبياستقالل عبد الحميد عبد السيد محمد2575161522225002

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيزين العابدين علي مجيد جواد2576161521353034

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446اعدادية  الميقات للبناتادبيزينب ضياء صبيح جاسم2577161522194036

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446ثانوية الشعب للبنينادبيصالح جعفر عطيه سالم2578161521055015

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446ثانوية انوار الحجة للبنينادبيعدي ساجت عبد الحبيب شريف2579161521026019

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446اعدادية القرنة للبنينادبيعلي محمود محمد علي2580161521027039

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446ثانوية حجر بن عدي للبنينادبيناظم عادل سعدون صالح2581161521062075

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446اعدادية االجيال للبنينادبيجعفر عباس جميل عبيد2582161521014009

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيدعاء عباس عبد اللطيف عبد الكريم2583161522235005

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبينور الهدى خالد جمعه عبد النبي2584161522381052
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االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445ثانوية الكنوز االهلية  للبنينادبيزين العابدين محمد عبد االله محمد حسن2585161521018005

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445اعدادية القرنة للبنينادبيحسنين عبد الهادي حسين محسن2586161521027014

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيمحمد أنور عبد القادر طاهر2587161521074010

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445ثانوية انوار الحجة للبنينادبيعباس هاشم موسى شمخي2588161521026017

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445ثانوية الرجاء للبناتادبيهبه سهل نجم عبد هللا2589161522178016

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيمرتضى احمد يعقوب محمد2590161521369065

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444الخارجيونادبيرحيم محسن صالح سالم2591161521400021

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444اعدادية العقيدة للبناتادبيسارة عادل معارج عبد الواحد2592161522231025

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444اعدادية  الميقات للبناتادبيرؤى عبد خلف حمود2593161522194027

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444اعدادية الفضيلة للبناتادبيحنان سعدي عبد الحميد وادي2594161522212013

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبياالء عودة جبر محمد2595161522153002

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444اعدادية الشنقيطي للبناتادبيأزهار جليل جبير لويج2596161522209002

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيجاسم محمد عبد الرزاق عيسى2597161521052012

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444اعدادية الطالئع للبنينادبيجعفر موسى جالب رمث2598161521012007

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444اعدادية جيكور للبنينادبيحيدر اسماعيل ناصر يعقوب2599161521061027

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444اعدادية الفضيلة للبناتادبيداليا احمد عبد النبي راضي2600161522212017

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيأياد دحام علي باجي2601161521351002

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيلقاء ياسين عبد الحسن جاسم2602161521351027

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443اعدادية الفواطم للبناتادبيزهراء محمد رحيم محمد2603161522172034

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443ثانوية البتول للبناتادبيايمان طاهر غامس جالس2604161522242007

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443اعدادية الصادق للبنينادبيعباس سامي مانع عاتي2605161521031014

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443اعدادية شط العرب للبنينادبيايمن علي حمد قاسم2606161521049005

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443اعدادية العباسية للبناتادبيعبير منذر مهدي صالح2607161522233044

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443اعدادية ام قصر للبنينادبيمحمد علي احمد عبد هللا دعيبل2608161521042061

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي جليل ابراهيم كاظم2609161521006042

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443اعدادية المتنبي للبنينادبيعمر مؤيد خلف عبود2610161521006050

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيحسام زاهي جاسم قاسم2611161521353015

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442اعدادية البسمة للبناتادبيحنين غانم حسن فرحان2612161522257013

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442الخارجياتادبياسالم عبد الرسول هاشم عبد الزهره2613161522401002

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442اعدادية الفضيلة للبناتادبياخالص احمد بدر مخفي2614161522212001

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيكريم سالم هبيرة عصواد2615161521020073

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442ثانوية المدينة للبنينادبيمظاهر فاضل عبد سلطان2616161521029035

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442اعدادية االجيال للبنينادبيعبد الحسين كاظم راضي كيفي2617161521014031

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442اعدادية حمدان للبنينادبيمحمد قاسم محمد كريم2618161521046115
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االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442اعدادية القرنة للبنينادبيسعد قيس كامل قاسم2619161521027022

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442اعدادية القرنة للبنينادبيعلي عدنان جبار علي2620161521027032

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442اعدادية الجمهورية للبنينادبيهشام سلمان مزيد عبد الواحد2621161521011025

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441ثانوية العرب المسائية للبنينادبينواف زكي حامد احمد2622161521370090

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441اعدادية المرفأ للبناتادبياسيل جبار عودة الزم2623161522213005

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441اعدادية االكرمين للبنينادبيمسلم عقيل مجيد شعالن2624161521017073

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441اعدادية جيكور للبنينادبيعبد المحسن هاشم رحيم احمد2625161521061054

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441اعدادية االجيال للبنينادبيحيدر علي بادي رسن2626161521014019

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441ثانوية انوار الحجة للبنينادبيحسن جعفر عبد الساده مهدي2627161521026005

االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد جاسم غضبان عزيز2628161521033001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة664ثانوية الماجدات للبناتعلميحنين احسان عبد الباقي عبد الحسين2629161512211006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة647اعدادية االبتسامة للبناتعلميفاطمه عبد الحسين كاظم جاسم2630161512253029

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة639ثانوية دجلة للبناتعلميعقيلة نادم نوري هزاع2631161512243064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة637اعدادية شط العرب للبناتعلميفاطمة سالم سعد عبد الحسن2632161512226145

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة632ثانوية الرافدين المختلطةعلميحنان حمد خلف فيصل2633161512300008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة624اعدادية الفواطم للبناتعلميزهراء علي كاظم ذياب2634161512172027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة622ثانوية المعرفة للبناتعلميساره سعيد عبد الرحمن منخي2635161512175030

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة622ثانوية رفح للبناتعلميزينب حيدر محمد علي2636161512219045

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة619ثانوية رفح للبناتعلميفاطمه قاسم بدران قاسم2637161512219073

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة619ثانوية صنعاء للبناتعلمينبأ عبد الحسين صباح صيوان2638161512221023

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة617ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميامتثال سمير معتوق هاشم2639161512202025

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة614اعدادية االبتسامة للبناتعلميصفا صالح محمد جاسم2640161512253023

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة612ثانوية هبة الرافدين للبناتعلميهبه فايق عبد الكريم خلف2641161512235033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة608اعدادية حيفا للبناتعلميوسن حامد عبد الرضا عبد الحميد2642161512220054

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة607ثانوية النبأ للبناتعلميسرى عباس قاسم خلف2643161512215015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة606اعدادية اليمامة للبناتعلميزهراء اياد جابر علي2644161512167023

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة605ثانوية هبة الرافدين للبناتعلمينور معاذ شاكر مصطفى2645161512235031

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة603ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةعلميأشرقت احمد صكبان عوده2646161512311001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة600ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةعلميزينب جواد كاظم عوده2647161512311014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة599ثانوية القدوة المختلطةعلمياريام مسلم ضياء الدين عبد اللطيف2648161512314005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة598ثانوية المبادئ للبناتعلميهدى نعمه حمد سميح2649161512177013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة598اعدادية البصرة للبناتعلمينورا عدي فوزي محمد2650161512234128

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة597ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميسندس شكري محمود حمدي2651161512183064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة597اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميزينب فاضل علي عبد الحسن2652161512218064
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة597اعدادية الفاو للبناتعلميزهور صباح حسين علي2653161512225038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة597اعدادية شط العرب للبناتعلميزهراء عبد الحافظ عباس مطر2654161512226080

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة593ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتعلميحنين حسين عبد الحافظ خماس2655161512205005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة591ثانوية الجاحظ المختلطةعلميسجى سجاد كامل ماجد2656161512303009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة590ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميفاطمه عباس احمد حسن2657161512197043

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة590ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميأسراء باسم محمد جابر2658161512183002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة586ثانوية الرافدين المختلطةعلمياحمد شهاب حامد عبد االمام2659161511300004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة584اعدادية ذو النورين للبنينعلميمحسن علي عبيد كناو2660161511041064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة581ثانوية الماجدات للبناتعلميآيات عادل عاشور ثجيل2661161512211001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة578اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميغدير فالح مهدي صالح2662161512245043

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة578اعدادية القرنة للبناتعلميجمانه جمعه عبد الصاحب هاني2663161512154006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة578اعدادية ذو النورين للبنينعلميعلي محسن عزيز كاروك2664161511041053

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة577اعدادية شط العرب للبنينعلميمصطفى وليد شعبان حسن2665161511049187

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة577اعدادية العزم المختلطةعلميمنال رعد حاتم ريسان2666161512309036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة577ثانوية الرافدين المختلطةعلميماهر حمد خلف فيصل2667161511300072

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة576اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميدعير صبار حسون رمضان2668161511030071

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة575اعدادية المرفأ للبناتعلميغيداء علي رشيج حلو2669161512213041

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة575اعدادية االريج للبناتعلميزهراء مكي عبد وليد2670161512238020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة574اعدادية شط العرب للبناتعلمينور رمضان جعمل خضر2671161512226180

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة572اعدادية غزة للبناتعلميفاطمه محمد عبد الرضا عاجب2672161512208050

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة571ثانوية الفراهيدي للبنينعلميزين العابدين مظفر كتاب عريبي2673161511075111

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة571اعدادية الشنقيطي للبناتعلميمريم توفيق مجيد معيدي2674161512209087

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة571اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميساره ماجد طالب عيسى2675161512164032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة570اعدادية اليرموك للبنينعلمييعقوب محمد عبد الكاظم كاظم2676161511033119

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة568اعدادية الفرزدق للبنينعلميمحمد نجم مرزوك بالل2677161511028142

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة566ثانوية الشام للبناتعلميشيماء عبدالرزاق ساري كنيهر2678161512254021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة565اعدادية الجمهورية للبناتعلميمناسك فاضل سلمان مفتن2679161512239069

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة565اعدادية البصرة للبناتعلميابرار فاضل حميد حسن2680161512234002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة565ثانوية الكباسي للبناتعلميندى ضياء عباس منهل2681161512247036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة564اعدادية البيان للبناتعلميزينب عبد الزهرة جمعه طعمه2682161512223013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة564اعدادية المعقل للبناتعلميايالف هاشم عبود جسام2683161512169022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563ثانوية المعرفة للبناتعلميغفران فاروق شاكر هاشم2684161512175041

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميامال اياد خضير بدير2685161512218009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562اعدادية زينب بنت علي ع للبناتعلميشهد عبد االله عاتي عباس2686161512168029
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562اعدادية غزة للبناتعلميساره حامد خلف عبد هللا2687161512208034

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562اعدادية حيفا للبناتعلميزينب ستار جبار صالح2688161512220018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميضحى ماجد عباس يعقوب2689161512183073

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561اعدادية المعقل للبنينعلميمصطفى هاشم عبد الخالق كشكول2690161511019218

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561اعدادية الرضوان للبنينعلميحسين علي عبد الرسول عبد العالي2691161511047047

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559اعدادية المرفأ للبناتعلميفاطمة حميد عبد الوهاب عبود2692161512213044

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميعبير ياسر علك حسن2693161512162038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558ثانوية دجلة للبناتعلميميعاد جري سلمان مذخور2694161512243082

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558اعدادية المرفأ للبناتعلميبشرى جاسم محمد ظاهر2695161512213012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555ثانوية دجلة للبناتعلميجنان محمد حسين فالح حسين2696161512243022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554اعدادية الجمهورية للبناتعلميريم عقيل جاسم محمد2697161512239029

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554اعدادية الخالصة للبناتعلميعتاب محسن مشكور محمد2698161512240120

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554ثانوية صنعاء للبناتعلميرسل صالح شاوي ياسين2699161512221010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554ثانوية صنعاء للبناتعلميجنان كاظم حمد حمود2700161512221007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553اعدادية العزم المختلطةعلميحنين حسج زامل صيهود2701161512309015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553اعدادية الهارثة للبناتعلميآيات جاسم محمد داود2702161512176022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميكرار بدر جميل عوده2703161511030111

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552ثانوية البتول للبناتعلميفرقان علي طاهر هليل2704161512242026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552اعدادية القرنة للبناتعلميزينب ريسان هالل ناصر2705161512154012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميزينب علي عبد الجليل حسين2706161512183052

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552ثانوية الجاحظ المختلطةعلميغسق عماد حسن بهاني2707161512303012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552اعدادية الخالصة للبناتعلميحنين سالم غادر عرندس2708161512240041

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552اعدادية الهارثة للبناتعلميحوراء نزار جابر خلف2709161512176045

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552اعدادية الخالصة للبناتعلميبشرى هاشم سيد رسن2710161512240034

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551اعدادية البصرة للبناتعلميفاطمه عبد النبي عبود عبد النبي2711161512234103

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551اعدادية المرفأ للبناتعلميعلياء حسين عبد وادي2712161512213038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551اعدادية االجيال للبنينعلميسالم نعيم نادر جابر2713161511014027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعلي عادل هادي عباس2714161511060198

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميازهار عبد الكريم قاسم حمودي2715161512152022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميزهراء عبد الستار حميد علي2716161512153033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550اعدادية الزبير للبنينعلميعبد الرحمن بندر شبرم خالد2717161511034086

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550ثانوية جرير للبناتعلميخلود علي مجيد خضير2718161512199002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميجوهر خليل ناصر حسين2719161511067016

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550ثانوية هبة الرافدين للبناتعلميايناس خالد علي خلف2720161512235007
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550اعدادية ابي الخصيب للبناتعلمينور عبد الصمد داود سلمان2721161512218126

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعلي حسن خليل ابراهيم2722161511075142

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلميمنتظر صالح عبد الكاظم علوان2723161511088044

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549اعدادية الخالصة للبناتعلمينور جبار محسن فهد2724161512240174

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميفاطمة علي حسين علي2725161512245050

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549ثانوية العلياء للبناتعلميحنين عدي عدنان ابراهيم2726161512227014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى ماجد حسك عبد الحسن2727161511001545

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549ثانوية دجلة للبناتعلميآالء هادي شالل عبيد2728161512243005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549اعدادية الهارثة للبناتعلميأماني فيصل يعقوب عزال2729161512176016

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى احمد محسن جبارة2730161511001527

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548اعدادية زينب بنت علي ع للبناتعلميرواء شيخ قاسم سفاح2731161512168017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548اعدادية المرفأ للبناتعلميايات علي بناي داخل2732161512213006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548اعدادية الجمهورية للبناتعلميزينب جاسم ميثم كاطع2733161512239039

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548اعدادية الشنقيطي للبناتعلميمها جميل نعمه وحيد2734161512209095

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميياسين ليلو كاظم عبد2735161511030163

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548ثانوية المعرفة للبناتعلميهدى عبد السالم ابراهيم جبار2736161512175058

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياحمد زوير قاسم كاطع2737161511030006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياسراء عادل قاسم محمد2738161512165020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547ثانوية رفح للبناتعلميايالف عبد الجبار عبد المجيد عبد الجبار2739161512219011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547اعدادية العشار للبناتعلميعلياء محمد عبد الكريم محمد2740161512228142

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547اعدادية الفواطم للبناتعلميلبنى ابراهيم عبد اللطيف جميان2741161512172048

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547اعدادية االصمعي للبنينعلميحسن يحيى عبد الحافظ نعمه2742161511010021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547ثانوية المعراج المختلطةعلميزمن عبدالغفور داود عبدهللا2743161512304002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعلي اسعد جدوع جبر2744161511084286

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546اعدادية البصرة للبناتعلميهبه قصي يعقوب يوسف2745161512234131

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546ثانوية السيبة للبناتعلميأيمان ماجد عبد النبي سلمان2746161512250002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546ثانوية العلياء للبناتعلميدعاء احمد محمد جواد2747161512227016

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتعلميفاطمه باسم عبد الكريم ناصر2748161512166019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546اعدادية األبلة للبناتعلميدعاء عبد الكريم ماذي شمخي2749161512171013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلميفاطمة عدنان نوري عذافة2750161512207031

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميمروة منير فاضل عباس2751161512251034

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545اعدادية بنت الهدى للبناتعلميحنين ياسر فريد محسن2752161512246004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545اعداية التضحية للبنينعلميهاشم احمد عبد االمير سكر2753161511053093

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميعلي حسنين نعمة هوبي2754161511085082
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميابتهال ناظم كاظم فنجان2755161512187001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميحمزه علي حسين منومس2756161511089050

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545اعدادية القرنة للبنينعلميكرار اسماعيل غانم عبدال2757161511027075

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميفاطمة شنان عمران شنين2758161512187048

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545اعدادية الخالصة للبناتعلميايناس عبد الكريم جعب عطيه2759161512240031

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميفاطمة جبر ساهي نمر2760161512251029

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544ثانوية دجلة للبناتعلميآيات معتوك نصر سلمان2761161512243009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544اعدادية البصرة للبناتعلميزهره حسن هاني جاسم2762161512234064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544ثانوية الحر الرياحي المختلطةعلميافراح علي هادي جاسم2763161512308003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلمياسيل كاظم جوني رسن2764161512164004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544اعدادية الصادق للبنينعلميعلي موحان شنيار ناصر2765161511031038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544اعدادية العشار للبناتعلميبتول اسعد جاسم ناصر2766161512228035

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543ثانوية الفارابي االهلية للبناتعلميشيماء غانم عيدان فارس2767161512272017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميام البنين عباس حسن بدر2768161512153013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543اعدادية الجمهورية للبناتعلميمريم اياد حسن فجر2769161512239064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543اعدادية االندلس للبناتعلميغفران صالح يعقوب هاشم2770161512170045

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد حسين عبد الساده حمدان2771161511001457

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد عبد االله جبار كثير2772161511001473

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميعلي بشير صالح كصب2773161511044076

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميهادي عادل ياسين حمود2774161511044146

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543اعدادية االندلس للبناتعلميزينب مفيد عبد الزهرة عبد الحي2775161512170037

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمنتظر احمد عطية عبيد2776161511084456

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميحسن محمد برزان عباس2777161511089036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542ثانوية الزينبيات للبناتعلميناديه مصطفى حمدان ناصر2778161512258023

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542ثانوية الرافدين األهلية للبنينعلميياسر لؤي مهدي عبد هللا2779161511081048

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542ثانوية الكباسي للبناتعلميرنا صدام عبد الصمد شهاب2780161512247012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542ثانوية الرحال المختلطةعلميفراس فاضل شهد محيل2781161511317025

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميآمنه مدين راضي حيدر2782161512184010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميطه ياسين طاهر حميد2783161511030086

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542اعدادية العزم المختلطةعلميمحاسن ناصر صمد عريبي2784161512309032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميمريم هاشم فاضل غانم2785161512218111

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542اعدادية الجمهورية للبناتعلميبنين حميد داود سلمان2786161512239013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542اعدادية العشار للبناتعلميسجى علي محسن محمد2787161512228116

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542ثانوية ماريا القبطية للبناتعلميمنال حيدر عبد النبي حسين2788161512266016
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميبشائر قاسم محمد بجاي2789161512152050

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميابراهيم محمد مشاي نفس2790161511060005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميأحمد ناصر عطشان ريحان2791161511067008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541اعدادية الطالئع للبنينعلميحمزه ميثم وحيد حسن2792161511012013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميعمار مونس نعمه حداد2793161511030103

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541اعدادية فتى االسالم للبنينعلميسالم وبدان عبد الصمد طخاخ2794161511112030

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541اعدادية الهارثة للبناتعلميزهراء هاشم عبد الصاحب هاشم2795161512176076

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541اعدادية العزم المختلطةعلميرحاب ايثار غانم كاظم2796161512309020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540اعدادية حيفا للبناتعلميزينب عبد الرضا عبد هللا جاسم2797161512220019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540ثانوية دجلة للبناتعلميمروة عيدي مهدي فرهود2798161512243073

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540ثانوية الشجرة الطيبة للبناتعلميفاطمة اياد شايع عبد الجليل2799161512252013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540اعدادية العروبة للبناتعلمياساور صالح فرحان سلطان2800161512237004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540اعدادية الزبير للبنينعلميبهاء ريسان كريم عكار2801161511034027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميحيدر سمير عبد الكريم غليم2802161511060106

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540اعدادية الصادق للبنينعلميمحمد أحمد نعيم محي2803161511031044

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539ثانوية الكندي للبنينعلميقيس عبد الخضر هاشم واجد2804161511100016

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539ثانوية الرافدين المختلطةعلميمصطفى احمد نمر عبد الحسين2805161511300087

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539اعدادية العراق المسائية للبنينعلميسجاد عبد الحسين صبري سلمان2806161511357080

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539اعدادية البسمة للبناتعلميهدى كريم عودة علوان2807161512257041

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539اعدادية العزم المختلطةعلميعالء عبدال عبيد مطشر2808161511309061

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539ثانوية الفراهيدي للبنينعلمياحمد محمد مولى جباره2809161511075032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539ثانوية دجلة للبناتعلميابتهاج رامي عبد الرزاق عبد الرضا2810161512243011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539اعدادية المعقل للبنينعلميعلي محمد حميد ناصر2811161511019151

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلميمروة صباح جابر بدن2812161512207034

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539ثانوية رفح للبناتعلميزهراء بشير منصور جاسم2813161512219038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539ثانوية الجاحظ المختلطةعلمينور عبد القادر عبد النبي الزم2814161512303017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539اعدادية الهارثة للبناتعلميفرقان حمزة حميد يونس2815161512176138

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538اعدادية شط العرب للبناتعلميزينب عباس علي فاضل2816161512226092

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538اعدادية الهدى للبناتعلميصفا هدير عبد النبي احمد2817161512150038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538ثانوية رفح للبناتعلميساره علي سلمان خلف2818161512219053

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538اعدادية البصرة للبناتعلميساره محمد جاسم محمد2819161512234078

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538اعدادية شط العرب للبناتعلميزينب اسعد حسين جعفر2820161512226087

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538االعدادية المركزية للبنينعلميحسين علي عبد الجليل كاظم2821161511001147

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538اعدادية زينب بنت علي ع للبناتعلمينبأ احمد بنيان مهدي2822161512168037
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلمينور الهدى منصور عبد الحسين ناصر2823161512164052

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةعلميمحمد صادق عبد الباري عبود2824161511311027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538اعدادية الهارثة للبنينعلميمحمد مشتاق عبد الهادي سلمان2825161511022156

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538ثانوية االعالم للبنينعلميكرار ساجت كاطع جريح2826161511045025

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538اعدادية الفاو للبناتعلمينور محسن مهدي جعفر2827161512225084

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميزهراء نزار عباس يعقوب2828161512183044

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537ثانوية ذات الصواري للبناتعلميحوراء مسلم قاسم مايع2829161512216010

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537ثانوية رفح للبناتعلميزينب عبد القادر علوان عبد النبي2830161512219046

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537اعدادية الفاو للبناتعلميفاطمة علي جاسم محمد2831161512225064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537اعدادية العروبة للبناتعلميهند فيصل عواد حصاد2832161512237047

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537ثانوية الرحال المختلطةعلميشاكر نعيم خماط حاصود2833161511317014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537اعدادية الوثبة للبناتعلمياالء حازم ساري محمد2834161512241005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537اعدادية الشهداء للبنينعلميعلي كاظم جحف عساف2835161511015089

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537اعدادية زيد بن حارثة للبنينعلميمنذر سامي جواد عبد2836161511069093

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميمحمد زهير حسن حمادي2837161511079100

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميآية سامي رحيمه مهودر2838161512184025

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميمساعد نعمة حمد سميح2839161511083092

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميأالء علي العيبي طالل2840161512183007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميناديه مهند عبد الجبار شهاب2841161512183110

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميفاطمه صكر عبد هللا عكاب2842161512210098

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميأيات عبد الرحمان ناصر غافل2843161512210013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536اعدادية الصادق للبنينعلميمحمد نوري جمعه عبد علي2844161511031051

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536ثانوية الماجدات للبناتعلميفاطمه علي جبل عطيه2845161512211022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536ثانوية رفح للبناتعلميهديه علي حسين عبد الصمد2846161512219096

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميمحمد علي رويان خوير2847161511039127

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536اعدادية الفرزدق للبنينعلميسيف الدين حيدر طالب طعمه2848161511028064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536االعدادية المركزية للبنينعلميحسين كريم سالمة محيبس2849161511001157

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميسرى علي عبد هللا دفار2850161512165232

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعبد هللا حمدان هيس حسن2851161511084263

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536اعدادية القرنة للبناتعلميزينب سمير غدير مدهلي2852161512154014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536اعدادية حيفا للبناتعلميجنان عدنان مزعل نايف2853161512220007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميسجى شاكر عبد اللطيف علي2854161512218074

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535ثانوية رفح للبناتعلميازهار حسين عيسى عالوي2855161512219002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535اعدادية الفواطم للبناتعلميزهراء عبد الكاظم غليم رويز2856161512172026
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535اعدادية المعقل للبنينعلميسجاد زهر الدين صالح ياسر2857161511019094

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535ثانوية رفح للبناتعلمياسماء مهدي راضي عواد2858161512219006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535اعدادية الخالصة للبناتعلميزينب ميثم عبد الحسن زعيل2859161512240092

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميادريس بشير قاسم محمد2860161511083008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535اعدادية العزم المختلطةعلميدعاء سليم رمضان جياد2861161512309016

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميزينب ظاهر حبيب مكي2862161512260012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535اعدادية العزم المختلطةعلميعبد العزيز عدنان راهي محمد2863161511309050

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535اعدادية الرضوان للبنينعلميوليد خالد حاتم جري2864161511047175

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535اعدادية الكفاح للبنينعلميحيدر عباس حسين رحيم2865161511002070

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535اعدادية العزم المختلطةعلميحسين سجاد عبد الواحد عبد العباس2866161511309026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميوئام عدنان ناصر دكسن2867161512184445

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534اعدادية األبلة للبناتعلميمريم كريم كامل لعيبي2868161512171043

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534اعدادية العشار للبناتعلميفاطمه شهاب احمد جبار2869161512228150

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534اعدادية الفاو للبناتعلميفاطمة وفيق عبد الخضر محمود2870161512225066

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534اعدادية ابي الخصيب للبناتعلمينور محمد عبد الرضا علي2871161512218128

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميرعد جميل كريم الزم2872161511039065

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميصادق هيثم صادق عزيز2873161511084234

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534ثانوية السيبة للبناتعلميأيمان حيدر فاخر مجيد2874161512250001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534اعدادية الهارثة للبنينعلميعلي عبد الكاظم صادق عبد الرضا2875161511022111

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمينعيم موسى بدر قاسم2876161511030161

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534اعدادية جيكور للبنينعلميحسين قيس عبد الكريم حيال2877161511061037

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميعبد العزيز ياسين علي جمعه2878161511050053

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534ثانوية السياب االهلية للبناتعلميايمان احمد خضير مالح2879161512161004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميفاطمه كريم سالم هاشم2880161512187050

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533اعدادية الشنقيطي للبناتعلميمريم سامي علي عباس2881161512209088

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533اعدادية العباسية للبناتعلمينور ضياء قدوري عمران2882161512233042

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزهراء علي حلبوص محمد2883161512184171

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميحنان قحطان نوري هامل2884161512184087

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميضحى عبد السالم حيدر محيي2885161512202119

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533ثانوية االعالم للبنينعلميسجاد محمد حسن جبل2886161511045015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533اعدادية العزم المختلطةعلمياسراء خير هللا قاسم اعبيد2887161512309003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمنتظر عقيل عبيد هليل2888161511030157

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزهراء صبري عبد الواحد مرزوق2889161512152103

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمياسامة احسان اسماعيل ياسين2890161511060041
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميأنفال عبد الزهره عبد هللا كزار2891161512162002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسن سمير عبد الحسين عبد الكريم2892161511084100

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533ثانوية البتول للبناتعلمينور رسن اليج صكر2893161512242032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532اعدادية العباسية للبناتعلميأيالف عبد هللا جاسم محمد2894161512233002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532اعدادية المعقل للبناتعلمينورس اياد موسى نايف2895161512169121

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532اعدادية الفواطم للبناتعلميضحى جاسب جبر خلف2896161512172039

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميحنين حازم عباس فاضل2897161512184089

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينور سامي ثامر خشان2898161512184412

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532ثانوية ثغر العراق للبناتعلميزينب شوقي سلمان علي2899161512232034

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميمصطفى عبد الروؤف سلمان كاظم2900161511105073

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532ثانوية ام البنين للبناتعلميفاطمة حسن حمود بشير2901161512270007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532اعدادية العزم المختلطةعلميوليد ريسان صيوان عبد الزهره2902161511309111

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532اعدادية الهارثة للبنينعلميجاسم محمد عبد هللا هليل2903161511022027

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532اعدادية العروبة للبناتعلمينبأ قاسم عبود نايف2904161512237042

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميبدر سعيد منشد رسن2905161511039023

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532اعدادية البسمة للبناتعلمينور الهدى صباح جمعة محي2906161512257036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531اعدادية المرفأ للبناتعلميكفاية حسين عبد االمير نمر2907161512213047

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمييقين مسلم مشجر بداي2908161512202177

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميأميره محمد صباح طعمه2909161512183008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531ثانوية زينة الودق األهلية للبناتعلميام الزين صكبان مطر جايد2910161512201003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميحسين صباح يعقوب يوسف2911161511085036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمحمد كنعان محمد حسن2912161511052030

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531ثانوية النور للبناتعلمينرجس عالء ثامر سوادي2913161512275019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531اعدادية شط العرب للبنينعلمياسعد احمد داغر خزعل2914161511049020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعبد هللا عصام علي حسن2915161511060170

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531اعدادية الصادق للبنينعلمياحمد بشير سعود نصر2916161511031007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530اعدادية الهارثة للبناتعلميحوراء حسن عواد عبود2917161512176041

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علميياسمين مهدي كاظم نجم2918161512198033

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميعلياء رمضان ريسان كاظم2919161512197039

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530اعدادية الكفاح للبنينعلميسجاد عبد هللا ابراهيم عبد هللا2920161511002085

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530ثانوية العلياء للبناتعلميغدير احمد حمود عبد هللا2921161512227047

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميمحمد فالح لفتة ياسين2922161511085125

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530اعدادية االصمعي للبنينعلميعلي عبد الساده مسكين جاسم2923161511010055

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530اعدادية االريج للبناتعلميزينب كفاح احمد حسين2924161512238024

234 من 86صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530اعدادية شط العرب للبنينعلميعباس عبد هللا احمد عبد الزهره2925161511049085

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينعلميمجتبى محمد خميس كاظم2926161511064041

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد عبد الكريم محمد حمزة2927161511084411

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميعالء مدين سالم عبيد2928161511030091

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529ثانوية الكندي للبنينعلميمهند عبد الكريم واحد سلومي2929161511100019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينعلمياحمد جواد عبد الكاظم خلف2930161511110001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميسارة عماد عباس عبد الكريم2931161512202097

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529اعدادية العشار للبناتعلميشمس لؤي عبد الكريم مصطفى2932161512228126

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529اعدادية زينب بنت علي ع للبناتعلميميعاد سعيد عبد هللا سلمان2933161512168036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529اعدادية العروبة للبناتعلميزهراء عبد الكريم عبد الكاظم عبد القادر2934161512237020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529االعدادية المركزية للبنينعلميسيف الدين منذر عبد السادة بدر2935161511001231

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميحمد سالم عبد الرحمن خليل2936161511039050

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلميحسنين طالب عبد النبي محمد2937161511074030

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529اعدادية العروبة للبناتعلميرغد رياض عبد الباقي عبود2938161512237014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528ثانوية الكندي للبنينعلميسجاد عبد علوان زغير2939161511100007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528اعدادية العروبة للبناتعلميايات كريم هادي عصفور2940161512237007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528اعدادية الخالصة للبناتعلميصابرين غافل رضيوي عبد هللا2941161512240116

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميمحمد حسين خضير بتور حميدي2942161511090090

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528اعدادية شط العرب للبناتعلميزهراء جعفر مالك عبيد2943161512226073

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميمحمد حمودي شاكر كزكوز2944161511067048

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528اعدادية الرضوان للبنينعلميمحمد ناصر احمد حسن2945161511047146

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528اعدادية شط العرب للبنينعلميجعفر سلمان داود ناصر2946161511049032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميمرتضى عبد الكريم عبد الجليل عبود2947161511105071

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميرغد سلمان كاظم حسين2948161512164020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528اعدادية العروبة للبناتعلميزهراء حسين فاضل عبد السيد2949161512237015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميامال عامر يوسف جازع2950161512202024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527اعدادية العشار للبناتعلميهبه عدنان شاكر بندر2951161512228195

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527ثانوية الرماح العوالي المختلطةعلميفاطمة سالم عرير مهودر2952161512307009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527ثانوية النبأ للبناتعلميفاطمه خضير عبد االمير نصيف2953161512215019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلميهيثم جواد كاظم محمود2954161511088049

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527اعدادية المعقل للبنينعلميكاظم نعمه عيسى حسين2955161511019164

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527ثانوية الرافدين المختلطةعلميسامي جابر احمد هاشم2956161511300030

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527ثانوية رفح للبناتعلميبنين هشام حسن حسن2957161512219019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزينب وداد صالح حنوش2958161512184223
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمياحمد جميل خلف حسين2959161511060013

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526ثانوية المعرفة للبناتعلميرواء مسلم نجف محمد2960161512175020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميمريم مهدي جاسم صالح2961161512218110

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميأسياد ناصر صالح مهدي2962161512183006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتعلميحوراء عبد الهادي مهدي عبد الرضا2963161512222005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526اعدادية الشنقيطي للبناتعلميروان عبد الرزاق بشير عبد الواحد2964161512209041

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526ثانوية مصابيح الهدى االهلية للبناتعلميعفاف راضي مهاوش شيحان2965161512195007

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526اعدادية المعقل للبناتعلميعذراء كريم شاكر زباري2966161512169085

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميريهام حسين علي فرحان2967161512184150

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526اعدادية حيفا للبناتعلميايمان حسن عجمان سعدون2968161512220005

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526اعدادية فتى االسالم للبنينعلميأحمد عبد هللا كريم طالب2969161511112003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميطاهر مهدي صالح حسن2970161511039075

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526اعدادية االبتسامة للبناتعلميساره صفاء نجم عبود2971161512253018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526اعدادية الهارثة للبنينعلميعلي حسن علي محمد2972161511022096

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526ثانوية الرافدين المختلطةعلميسيف حسين كنين محسر2973161511300034

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526ثانوية دجلة للبناتعلميآمنة بشير عبد الزهرة جاسم2974161512243006

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميفالح جميل فالح معود2975161511067042

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526ثانوية الكندي للبنينعلميليث عامر سلمان مزيد2976161511100017

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525اعدادية االندلس للبناتعلميزينب زهير عبد المجيد محمد2977161512170035

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميمكارم عدنان جبر عكرب2978161512184366

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525اعدادية الفواطم للبناتعلمياسراء ماجد لعيبي جابر2979161512172001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525اعدادية الصادق للبنينعلميخالد عبد الرضا خير هللا عبد الواحد2980161511031024

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525اعدادية االجيال للبنينعلميزين العابدين هاشم علي حسين2981161511014019

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525ثانوية الرافدين المختلطةعلميعلي عبد هللا لفته حنظل2982161511300054

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525اعدادية الكفاح للبنينعلميقاسم كاظم شارد خلف2983161511002153

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعبد هللا وليد خالد خلف2984161511084273

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525ثانوية دجلة للبناتعلميهدى جعفر محمد حسين عبد السادة2985161512243088

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524ثانوية الكباسي للبناتعلميرشا جواد كاظم عبيد2986161512247011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524اعدادية الكفاح للبنينعلميحسين عبد الزهرة فرحان كاظم2987161511002058

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524ثانوية الحضارة العربية للبناتعلميرشا حميد شلتاغ شاهين2988161512181008

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524اعدادية الشنقيطي للبناتعلميشهد أحمد عبد الحسين هاشم2989161512209064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524اعدادية البيان للبناتعلميهدى عالء هادي عبد المحسن2990161512223020

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميدعاء أياد فؤاد محيبس2991161512204011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524ثانوية القنوت للبناتعلميحوراء علي صابر عبد النبي2992161512206005
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التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميكميل عبد الحي محمد يعقوب2993161511090086

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524اعدادية العشار للبناتعلميزينب عالء عبد الزهره حبش2994161512228095

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524اعدادية العشار للبناتعلميسجى مكي صادق موسى2995161512228119

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524ثانوية الينابيع المختلطةعلميمهدي عبد الرحيم عبد المحسن غانم2996161511302036

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميعباس جاسم محمد راضي2997161511052015

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميتقى حمزة فاضل حمزة2998161512245018

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524اعدادية العزم المختلطةعلميصفاء عبدال عبيد مطشر2999161511309044

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524اعدادية زيد بن حارثة للبنينعلميحيدر محمد عبد الرضا عرنوص3000161511069038

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميجمانه محسن عبد علي صنهير3001161512152064

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524ثانوية الرسول للبنينعلميزين العابدين علي شالكه عبيد3002161511058025

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524اعدادية الفضيلة للبناتعلميايمان عطا هللا محسن زيد3003161512212011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميبنين عقيل ابراهيم كشيش3004161512187011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523اعدادية الهارثة للبناتعلميحنين حمدي كاظم جنديل3005161512176039

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523ثانوية صنعاء للبناتعلمياطياف ماجد ثامر سلطان3006161512221002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523اعدادية الخنساء للبناتعلميحنين عادل جميل حمادي3007161512230004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميتبارك داود سلمان ساجت3008161512152057

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523اعدادية االبتسامة للبناتعلميهيفاء احمد عيسى مالح3009161512253046

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523اعدادية االريج للبناتعلميشهد حسن محسن خلف3010161512238034

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميسما عبود عبد العباس كاظم3011161512165235

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزينه عبد العظيم عبد الخالق نجم3012161512152132

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميهاله فاخر ياسر عنش3013161512210134

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522اعدادية الهارثة للبناتعلميإيالف حسن عبيد ناهض3014161512176026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميهيفاء وليد اسماعيل ناجي3015161512202173

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522االعدادية المركزية للبنينعلميانور عقيل شايع ناصر3016161511001075

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522اعدادية العقيدة للبناتعلميزهراء معن مهدي صالح3017161512231009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522ثانوية المعراج المختلطةعلميمحمد حسن طالب سلمان3018161511304009

التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522ثانوية رفح للبناتعلميفاطمه حسين علي عباس3019161512219070

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة644ثانوية المعرفة للبناتعلميزينب علي عبد الكريم موسى3020161512175025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة639اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميمعصومة مطر فاضل علي3021161512153050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة636ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمينور علي خزعل تعبان3022161512202158

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة635ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميفاطمه سمير خريبط الزم3023161512197042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة634اعدادية شط العرب للبناتعلميحذام عبد الكريم عدنان ضيغم3024161512226046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة633ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميضحى علي شاكر عبد3025161512197033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة623اعدادية االصمعي للبنينعلميسجاد قيس عبد القادر حمد3026161511010041
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة621ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميدعاء عماد عبد هللا عباس3027161512183027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة611ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميفاطمه علي فاضل عبد علي3028161512183091

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة611اعدادية العشار للبناتعلمياسراء مازن محمد مهدي3029161512228019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة610اعدادية شط العرب للبناتعلميزهراء سليم تعبان ابراهيم3030161512226079

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة608ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميمنير هالل زاير شعبان3031161511089158

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة608ثانوية دجلة للبناتعلميأضواء عبد علي كاظم عنتر3032161512243003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة607ثانوية زينة الودق األهلية للبناتعلميالزهراء عوض مسير جياد3033161512201002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة606ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميزينة باسم شاكر عبد العزيز3034161512197021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة604ثانوية الرجاء للبناتعلميدعاء ريسان مردان كاظم3035161512178006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة602اعدادية البصرة للبناتعلميايات عبد الرضا عبد الهادي عبود3036161512234018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة602اعدادية العشار للبناتعلميغادة ليث داود ابراهيم3037161512228145

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة597اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميسرى سعد علي حسون3038161512218078

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة593ثانوية الرافدين المختلطةعلميهبه رياض هاشم مزعل3039161512300032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة593ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميمنتهى رزاق مطرود مليخ3040161512152208

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة591اعدادية الجمهورية للبناتعلميريم جاسم كامل عاجل3041161512239028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة588ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةعلميمروة عبد العظيم ريس نعمه3042161512311020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة587اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميايمن شرشاب كاظم عبد هللا3043161511039021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة587ثانوية القدوة المختلطةعلمينبأ عمار محمد عبد هللا3044161512314016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة584ثانوية المعرفة للبناتعلمينور مجبل كريم غياض3045161512175057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة580ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلمياحمد عصام مرتضى عاشور3046161511083006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة580اعدادية الفاو للبناتعلميزينب محمد لفته سالم3047161512225042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة579ثانوية القنوت للبناتعلميهدى قاسم مالح مهدي3048161512206045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة578ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميسداد امجد صبري محمد3049161512184247

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة577اعدادية الفواطم للبناتعلميانسام علي برغش نعمة3050161512172003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة574اعدادية ام قصر للبنينعلمياحمد فاضل عباس عبيد3051161511042005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة574اعدادية المعقل للبناتعلميصفا توفيق مجيد يوسف3052161512169081

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة573ثانوية الكفاح االهلية للبناتعلميروان نعيم عبد العباس دوخي3053161512190011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة572ثانوية الرافدين المختلطةعلميقطر الندى عدنان خميس مهدي3054161512300024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة572اعدادية الفرزدق للبنينعلميحسين عباس حسين خلف3055161511028042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة571اعدادية العباسية للبناتعلميمريم جاسم عبد الحسن حسن3056161512233037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة571اعدادية الفرزدق للبنينعلميأبراهيم محمد يونس يعقوب حسن3057161511028001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة571اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميهدى عدنان عبد الحميد حمدي3058161512218133

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة569اعدادية البصرة للبناتعلميرسل عزيز حبيب غريب3059161512234057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة569ثانوية الماجدات للبناتعلميصابرين موازي شعير حميدان3060161512211017

234 من 90صفحة 



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 البصرة568اعدادية القرنة للبناتعلميابتسام سمير عبد االمير محمد3061161512154002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة565اعدادية الهارثة للبناتعلميهيفاء عادل عبد حبيب3062161512176175

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة565ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميزهراء جعفر مرزوك لفتة3063161512187027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة564ثانوية العلياء للبناتعلمياسراء مجيد قاسم مجيد3064161512227002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة564ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمييقين زهير محمد ناصر3065161512184450

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة564ثانوية الفارابي االهلية للبناتعلميزهراء جاسم محمد حسن3066161512272012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة564ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميبتول عدنان عبد الباري علي3067161512202043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة563اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميمالك مكي احمد خضير3068161512218114

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة563ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميشهزنان عبد الرحمان داخل هويدي3069161512197030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة562اعدادية الخالصة للبناتعلميشهد علي شعبي مطرود3070161512240108

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة562اعدادية العشار للبناتعلميزينب ستار جبار رشيج3071161512228090

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة561اعدادية الفرزدق للبنينعلميحسين أحسان كحيط عبد الحسين3072161511028036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة561ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميهديل لطيف قاسم لعيبي3073161512202172

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559اعدادية االريج للبناتعلميسارة عبد الستار جبار صبيح3074161512238028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559اعدادية الفرزدق للبنينعلميمحمد حسين علي لزم3075161511028123

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة558االعدادية المركزية للبنينعلميصادق احمد زيارة هاشم3076161511001235

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة558ثانوية الرافدين المختلطةعلميابرار هادي طالب عبود3077161512300001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة558ثانوية الرافدين المختلطةعلمينور الهدى عدنان خميس مهدي3078161512300030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة558اعدادية اليمامة للبناتعلميفاطمه حسام ابراهيم محمد3079161512167047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة556اعدادية المرفأ للبناتعلميوسن علي فالح حسن3080161512213061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة556اعدادية الهارثة للبناتعلمينور عبد الهادي عبد الصاحب عبد الحسين3081161512176163

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة556ثانوية صنعاء للبناتعلميرقيه رحمن خضير عبد علي3082161512221011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة555ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلميمحمد عذاب عطشان حاجم3083161511088032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة555ثانوية العلياء للبناتعلميفاطمة أسعد محمد جواد3084161512227048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة554اعدادية البيان للبناتعلميآيات فرج عباس جابر3085161512223001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة553اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميانعام اجباري رسن سعدون3086161512245015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552اعدادية الهارثة للبناتعلميدعاء عقيل حسين الزم3087161512176049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلمينسرين سالم محسن سعيد3088161512153052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة648اعدادية سبأ للبناتادبيايمان عبد الرحمن حسين عيسى3089161522174006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة637اعدادية العباسية للبناتادبيحنين طارق حسين علي3090161522233013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة636اعدادية الوثبة للبناتادبيايمان كاظم مهوس مطشر3091161522241015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة635اعدادية العهد الزاهر للبناتادبينور علي عبد الرضا سالم3092161522245057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة634اعدادية  الميقات للبناتادبيزهراء عادل كاصد عباس3093161522194032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة625اعدادية سبأ للبناتادبيضحى ستار جبار عبد السيد3094161522174029
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة623اعدادية سبأ للبناتادبيتبارك محمد عزيز مسلم3095161522174009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة622ثانوية البتول للبناتادبيايناس فضل داخل نعمه3096161522242008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة613اعدادية األبلة للبناتادبيهدى ايوب كاظم هاشم3097161522171053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة607ثانوية مكة المكرمة للبناتادبيشهد احمد محمد راضي3098161522236029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة603اعدادية األبلة للبناتادبيتبارك عارف حمزة عباس3099161522171006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة602ثانوية صنعاء للبناتادبينداء خزعل عبد هللا حسين3100161522221048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة601ثانوية صنعاء للبناتادبيهبه رياض فارس جابر3101161522221052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة599اعدادية الخنساء للبناتادبيمروه محمد حسن راضي3102161522230038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة596ثانوية صنعاء للبناتادبيسهى جعفر سامي رحيم3103161522221033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة593اعدادية االريج للبناتادبيزينب محمد ناصر عودة3104161522238016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة592اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبياسراء صالح عطا عليعل3105161522164003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة590اعدادية االريج للبناتادبيايمان كاظم محمد جواد صنكور3106161522238006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة590ثانوية الجامعة للبناتادبيرانيه فرحان عبد الحسن محمد3107161522155013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة590ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةادبيمحمد عبد الرضا عيدان ظاهر3108161521311022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة587ثانوية السياب االهلية للبنينادبيحسين محمد مهدي علي3109161521073003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة586اعدادية االندلس للبناتادبينور عادل علي خضير3110161522170057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة586ثانوية الكوثر للبناتادبيحميده خليل كاظم مايع3111161522200012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة585اعدادية الجمهورية للبناتادبينوال عجيل صبر علي3112161522239057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة585اعدادية الخنساء للبناتادبيلمى شاكر مهدي حسين3113161522230037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة581ثانوية الشام للبناتادبيسارة هاني زغلول ضيدان3114161522254017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة580اعدادية الشنقيطي للبناتادبيساره جالل عبد القادر مصطفى3115161522209037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة580اعدادية الفواطم للبناتادبيأزهار منصور رحيم عبد الحسن3116161522172001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة580ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتادبيسكينه سعد فرحان صندل3117161522222010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة577اعدادية شط العرب للبناتادبيميالد مجيد حميد سلمان3118161522226092

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة576اعدادية القرنة للبناتادبيمروة جبر طالب سعيد3119161522154061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة574اعدادية شط العرب للبناتادبيجنان شهاب حمد زبين3120161522226017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة574اعدادية القرنة للبناتادبيبنين نوري عبود شرقي3121161522154017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة573اعدادية االندلس للبناتادبيحنين عبد الحسين توفيق شبلي3122161522170010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة573ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيآية جاسم أحمد عبد الوهاب3123161522205001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة573اعدادية التراث العربي للبناتادبيمريم ناظم عبد الحسين فزع3124161522179053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة572اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيسجى ناصر منصور ناصر3125161522210056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة571ثانوية رفح للبناتادبيرغد احمد اسحاق احمد3126161522219021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة571اعدادية القرنة للبناتادبيتهاني جواد كاظم حسن3127161522154020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة568اعدادية التراث العربي للبناتادبياالء عبد الشهيد مزهر هادي3128161522179009
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة566اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزينب عطيه كطان شرهان3129161522210047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة563اعدادية الطالئع للبنينادبيهادي ابراهيم حسن مطليب3130161521012057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة563ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيعلي نوري عبد النبي حسن3131161521351021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة563اعدادية غزة للبناتادبيصابرين جواد كاظم كزار3132161522208027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة562اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمة نعمان حسين فليفل3133161522150034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة562اعدادية البسمة للبناتادبيزينب أسعد عبد الرزاق عبد علي3134161522257026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة562اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمه رزاق مهنا كريم3135161522179048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة561اعدادية الهدى للبناتادبيمريم عبد هللا محمد جاسم3136161522150039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة561ثانوية بقية هللا األهلية للبنينادبيأحمد ستار هاشم حسن3137161521094001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة560اعدادية الجمهورية للبناتادبيزينب اسعد زياره حيدر3138161522239031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة560اعدادية الفاو للبناتادبيكوثر ابراهيم هاشم محمد3139161522225064

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمشتاق ناصر ناجي طاهر3140161521052058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559اعدادية المرفأ للبناتادبيرقية كاظم جواد عاشور3141161522213033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة558اعدادية المرفأ للبناتادبيجنان مدرك عبد الكريم فرج3142161522213023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة558اعدادية الجمهورية للبناتادبيبتول كاظم فالح حسن3143161522239010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة558اعدادية الفاو للبناتادبيهبه عقيل سعدون عبد هللا3144161522225080

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة555ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتادبيرواء محمد جاسم حمد3145161522202006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة555اعدادية الجمهورية للبناتادبيحنين فيصل عبود شعيب3146161522239017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة555ثانوية صنعاء للبناتادبيوصال علي جبر شمخي3147161522221055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة554اعدادية الهارثة للبناتادبينبا حبيب عمارة صبيح3148161522176070

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة554اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه الزهراء هاشم محمد سعيد3149161522239044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة554اعدادية حيفا للبناتادبيعرفات حسين حبيب جاسم3150161522220038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة553اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور حسون سالم كاظم3151161522246032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة553اعدادية بنت الهدى للبناتادبينادين باسم كريم جاسم3152161522246027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552اعدادية المعقل للبناتادبيضحى محمد جبار عبد الحسين3153161522169029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552اعدادية الهارثة للبناتادبيزهراء باسم حميد دهوس3154161522176032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة551ثانوية الجامعة للبناتادبيندى باسم فاضل علوان3155161522155034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة551اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيابرار عدنان عبد العباس ابراهيم3156161522168001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة551اعدادية القرنة للبناتادبيسبأ حسين علي حسين3157161522154044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة550اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء صادق عبد االمير هاشم3158161522170030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549اعدادية القرنة للبناتادبينور الهدى محمد هادي عجرش3159161522154077

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549اعدادية البيان للبناتادبيهبه هيلي لعيبي مشجر3160161522223043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة547اعدادية الهارثة للبناتادبينبا عدي ناصح جمر3161161522176072

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة545اعدادية التراث العربي للبناتادبيزهراء محسن جوك محسن3162161522179023
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة545اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيبصائر اياد جادر مغامس3163161522217028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة545ثانوية القنوت للبناتادبينور راجي كاظم سالم3164161522206019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة544ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتادبيرسل ابراهيم جابر مناتي3165161522222004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة544اعدادية البسمة للبناتادبيليليان سالم حسن علي3166161522257038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة544اعدادية القرنة للبناتادبيهبة حسن سالم عبد هللا3167161522154079

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة544اعدادية القرنة للبناتادبيسهى امين جاسم محمد3168161522154048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة544اعدادية شط العرب للبناتادبيسندس علي حسين راشد3169161522226061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543اعدادية الهدى للبناتادبينور عثمان جابر خزعل3170161522150046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543اعدادية الهارثة للبناتادبيميسم ماجد قاسم محمد3171161522176069

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543ثانوية  البحار  للبناتادبيزينب محمد قاسم مسلم3172161522191003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543ثانوية ام ايمن للبناتادبيزينب فاضل ناصر عبد الرزاق3173161522269010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543اعدادية التراث العربي للبناتادبيسميه ناظم ثامر حسن3174161522179038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542اعدادية الفضيلة للبناتادبيحنين علي صبار عوض3175161522212015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542ثانوية الشعب للبنينادبيأيات اسماعيل غانم زرير3176161522055001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542ثانوية ام ايمن للبناتادبيزينب هاشم خزعل مصاول3177161522269012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيبشرى داود سالم عبود3178161522224013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة541اعدادية الوثبة للبناتادبيصبا وطن جمعه شامخ3179161522241048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة541اعدادية التراث العربي للبناتادبيعلياء سامي عبد الحسين عبد الصاحب3180161522179045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيناديه محمد خضير يوسف3181161522203027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540ثانوية البتول للبناتادبيحوراء محمد رسن كريم3182161522242014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540اعدادية ذو النورين للبنينادبيحيدر حامد بشاره سعيد3183161521041015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء علي عذاري مهوس3184161522167014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540اعدادية االجيال للبنينادبياحمد نزار هاشم شباري3185161521014006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540اعدادية الخنساء للبناتادبيهديل طالب احمد سلمان3186161522230049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة539اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيضحى عادل فردان حبيب3187161522217071

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة539ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيفاطمة الزهراء مكي ابراهيم طه3188161522205003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة539ثانوية الشام للبناتادبيدعاء فاضل حسن محمد3189161522254008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة538اعدادية القرنة للبناتادبيبدور محمد جاسم حمد3190161522154012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537اعدادية الفضيلة للبناتادبيسليمه سعود عبد العزيز عيسى3191161522212032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيمها نجم رجب خميس3192161522184022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536اعدادية اليرموك للبنينادبيرضا تحسين خضير سوادي3193161521033018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه محمد اسماعيل حاجم3194161522220042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536اعدادية الهارثة للبناتادبيساره عبد الكريم عبد هللا سوادي3195161522176046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534اعدادية سبأ للبناتادبيمعصومة نضال محمد جاسم3196161522174039
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534ثانوية البتول للبناتادبيايات عباس فاضل جعفر3197161522242005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534اعدادية الوثبة للبناتادبيحوراء حسن معتوق حسين3198161522241020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة532ثانوية دجلة للبناتادبيوسن عبد الحسين صالح لفتة3199161522243070

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة531اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيساره اسعد صادق محمد3200161522217058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة531اعدادية األبلة للبناتادبيمالك ماجد نوري راضي3201161522171038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530اعدادية البيان للبناتادبيايالف عبد الحر سالم عبد هللا3202161522223010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530ثانوية دجلة للبناتادبيبشرى مجيد عبد الكاظم فليح3203161522243017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530ثانوية المبادئ للبناتادبيزهور كاظم حمد ناصر3204161522177009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529اعداية التضحية للبنينادبيحسين سلمان عبد الرزاق مجبل3205161521053002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529ثانوية الوركاء للبناتادبينمارق سالم خزعل مصاول3206161522244047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529ثانوية البتول للبناتادبيرقيه ضيدان حويجي مهاوي3207161522242021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة528ثانوية المتنعمين للبنينادبيصالح صالح صباح فرحان3208161521092019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة528اعدادية الفواطم للبناتادبيمنال سالم كاظم زغير3209161522172058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة528ثانوية التعاون للبناتادبيبتول خليل عايد راشد3210161522267003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة528ثانوية الشام للبناتادبيزينب ميثم غالب كيطان3211161522254014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة528ثانوية ام ايمن للبناتادبيليلى علوان عبد عزيز3212161522269021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527اعدادية التراث العربي للبناتادبيأيناس سجاد محسن رزيج3213161522179006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527ثانوية البتول للبناتادبيانتظار نعمه جلوب عذيب3214161522242003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527اعدادية الجمهورية للبناتادبيمنال علي حسين جحيني3215161522239053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526اعدادية العباسية للبناتادبيحوراء فاضل عبد الزهره حسن3216161522233017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525اعدادية الفواطم للبناتادبينور الهدى هادي عبد الواحد عيسى3217161522172066

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525اعدادية االبتسامة للبناتادبيهبه نصيف جاسم محمد3218161522253040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525اعدادية االبتسامة للبناتادبيزينب خالد عبد اللطيف ياسين3219161522253022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525ثانوية دجلة للبناتادبيزبيدة شفيق صينخ جعفر3220161522243025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525اعدادية الجمهورية للبناتادبيوديان علي ثامر محمد3221161522239062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525اعدادية األبلة للبناتادبينور الهدى علي ابراهيم عبد الكريم3222161522171042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتادبيمريم عبد الكريم عبادي جاسم3223161522202019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523ثانوية دجلة للبناتادبيندى داخل مبارك عبد الحسن3224161522243061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523اعدادية السبطين للبنينادبيمحمد مطر مهنا عيران3225161521016047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522اعدادية المرفأ للبناتادبيشهد فيصل حمود معيوف3226161522213050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522ثانوية دجلة للبناتادبيآيات حافظ سالم بغيلي3227161522243009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522اعدادية المعقل للبناتادبينور الهدى خالد عباس خشن3228161522169041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522اعدادية شط العرب للبناتادبيحوراء محمد يوسف خلف3229161522226024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521ثانوية البتول للبناتادبيزينب عبد هللا عليوي عودة3230161522242025
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521اعدادية سبأ للبناتادبيام البنين ماجد علك فرهود3231161522174004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521اعدادية المعقل للبناتادبيزهراء محمد نصار نجم3232161522169017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيفاطمه حبيب يوسف حبيب3233161522203023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520اعدادية شط العرب للبنينادبيعبد هللا عبد الواحد عبد هللا دنبوس3234161521049048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520اعدادية العباسية للبناتادبينوال ماجد حميد كاظم3235161522233057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520ثانوية الشعب للبنينادبيسجاد جمعه كاظم راضي3236161521055011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبياسراء صيوان حاشوش يوسف3237161522252003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520الخارجياتادبيخديجه نجم عبد هللا عبد الهادي3238161522401018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيرنين مزهر سعدون سويد3239161522217044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520اعدادية االريج للبناتادبيمريم عبد االمير جالب خضر3240161522238028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء كفاح بندر خزعل3241161522150020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيظاهر جاسب جياد جبار3242161521351016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519اعدادية سبأ للبناتادبيرؤى كامل سعيد حمود3243161522174014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519ثانوية المدينة للبنينادبيكرار حيدر كاظم مكشف3244161521029028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518اعدادية المعالي للبناتادبيساره كريم جبار كاظم3245161522173031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518اعدادية سبأ للبناتادبيزينب شهيد شلش صكر3246161522174023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518اعدادية العباسية للبناتادبياالء عبد الرزاق عبد الجبار عبد الوهاب3247161522233007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517اعدادية العروبة للبناتادبيود فوزي فنجان مزبان3248161522237059

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517الخارجياتادبيامل هالل محارب جاسم3249161522401010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516اعدادية اليمامة للبناتادبيلطيفه فرحان لطيف عبد هللا3250161522167021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516الخارجياتادبيزينب علي صالح يوسف3251161522401034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516اعدادية  الميقات للبناتادبياديان مصطفى جلوب حميد3252161522194001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516اعدادية الجمهورية للبناتادبيايه مهند جاسم صنكور3253161522239009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516اعدادية االريج للبناتادبيمروة عبد الحسن جيتر حلبوص3254161522238027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516ثانوية التعاون للبناتادبيوالء شعالن عويد حمود3255161522267036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيمروة موفق سالم حسن3256161522252041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515ثانوية القنوت للبناتادبيزينب عبد العباس شريف حبيب3257161522206013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515ثانوية الشعب للبنينادبيعلي محمد عبد هللا سلمان3258161521055020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514ثانوية العلياء للبناتادبيايمان عبد الحافظ ميرزا جاسم3259161522227006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيمروه عبد القاسم محمد جاسم3260161522217078

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513ثانوية الشعب للبنينادبيعباس محسن خالد سعيد3261161521055016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513اعدادية شط العرب للبناتادبيهاجر نعمة يونس عسكر3262161522226105

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513اعدادية التراث العربي للبناتادبيهدير عبد االمير ريسان مشاي3263161522179065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513اعدادية التراث العربي للبناتادبيسحر محسن كاظم جابر3264161522179037
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512ثانوية المعرفة للبناتادبيزينب علي فرحان سالم3265161522175014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيورود عالء خشان سلطان3266161522210109

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512اعدادية الفواطم للبناتادبيحنين صباح علي عبد هللا3267161522172020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512ثانوية الوركاء للبناتادبيغفران احسان سبهان حمدان3268161522244036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيايمان مبارك خشان مطر3269161522210012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيرباب كاطع عامر ورواز3270161522266009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيايات ستار عابر سلمان3271161522380007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511ثانوية دجلة للبناتادبيلمياء حبيب عبد الحسين اسكندر3272161522243055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511اعدادية سبأ للبناتادبيريهام مجر طاهر حافظ3273161522174016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511اعدادية الشنقيطي للبناتادبيامنه كريم عبود رسن3274161522209010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510اعدادية سبأ للبناتادبيآيات عبد الجبار حسين علي3275161522174001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيمنال جليل سلمان مطلك3276161522266022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء عيدان رشيد مغامس3277161522226040

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509ثانوية المعرفة للبناتادبيريام عبد الرحيم لعيبي علي3278161522175008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509اعدادية الهارثة للبناتادبياستبرق عبد الحكيم حيدر عبد الكريم3279161522176004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتادبيزهراء عبد الكريم سالم غانم3280161522202007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509ثانوية نور الزهراء للبناتادبيتبارك عقيل جليل سعدون3281161522214003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509اعدادية التراث العربي للبناتادبينور ناظم ضيغم نعيم3282161522179060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيرئام هاني خير هللا داغر3283161522153007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508ثانوية الطموح للبناتادبيمروة مصطفى كاظم عمارة3284161522157013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508اعدادية الفواطم للبناتادبيزينب حسين جبار عامر3285161522172035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب عبد الرضا حسن جاسم3286161522226046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507اعدادية الفضيلة للبناتادبيشهد فهد سوادي طاهر3287161522212035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507ثانوية صنعاء للبناتادبيهدير عارف عبد الحسين فالح3288161522221054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507اعدادية العباسية للبناتادبيمريم سعد أبراهيم باقر3289161522233051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيايات عبد الحميد مصطفى كشيش3290161522163002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507اعدادية الجمهورية للبناتادبينور ماجد حسين خضير3291161522239060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506ثانوية الوركاء للبناتادبيرهام حسن نمر حافظ3292161522244021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيانوار ضياء مارد كنيدح3293161522266004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506ثانوية جرير للبناتادبيزهراء ناصر حبيب داخل3294161522199004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506اعدادية األبلة للبناتادبيشهد خالد ناجي مبارك3295161522171028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيحنان علي طالب عباس3296161522210021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506اعدادية الوثبة للبناتادبيزينب عبود جوهر محمد3297161522241034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506ثانوية الشام للبناتادبيزهراء لفتة زوير وداي3298161522254010
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506اعدادية القرنة للبنينادبيحمزه صبر طاهر مناتي3299161521027017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتادبيبثينه خلف حسون عبد الرضا3300161522222001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506ثانوية دجلة للبناتادبيحسناء عبد المحسن عزال عثمان3301161522243018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيبراء مخلص عبد الحافظ عيسى3302161522217026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505ثانوية الوركاء للبناتادبيتغريد جواد كاظم وحيلي3303161522244011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505اعدادية االبتسامة للبناتادبيزهراء يعقوب يوسف راضي3304161522253021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505ثانوية الصناديد المختلطةادبياحمد عذاب علي فلحي3305161521310005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيايات حسن عبد الجبار حمدان3306161522168004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيساره باقر شاكر سبع3307161522224034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505اعدادية البيان للبناتادبيغفران عزيز كاظم سلمان3308161522223034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة504ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيزينب علي قاسم ناصر3309161522265017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة504اعدادية الجمهورية للبنينادبيحسنين علي عودة مختاض3310161521011004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة504اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب نعمه هادي صالح3311161522217055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة504اعدادية البيان للبناتادبيدعاء هاني هاشم جابر3312161522223021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة504اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيريهام محمد شاكر مجيد3313161522168016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503ثانوية مكة المكرمة للبناتادبيمريم نبيل عبد الودود مصطفى3314161522236037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503ثانوية الماجدات للبناتادبيهدى رحيم نايف مكطوف3315161522211031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503اعدادية الشنقيطي للبناتادبيايمان احمد عبعوب ياسر3316161522209015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503اعدادية البيان للبناتادبيأيات فرحان جاسم حسين3317161522223006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه علي حسن سلمان3318161522239047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503اعدادية الصادق للبنينادبيرضا علي حسين عبد العباس3319161521031011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503ثانوية الينابيع المختلطةادبيمنتظر حسن باقر مكطوف3320161521302009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503اعدادية القرنة للبناتادبيابتهال حسن جالب نتيشون3321161522154004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503ثانوية الجامعة للبناتادبيرنا عيدان عبود علوان3322161522155017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503اعدادية القرنة للبناتادبيتبارك احمد نعيم حمادي3323161522154019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502اعدادية االبتسامة للبناتادبياديان محسن فالح محسن3324161522253001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502ثانوية البتول للبناتادبيايات عوده عطوان غضبان3325161522242006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502اعدادية التراث العربي للبناتادبيايناس كريم عويد صالح3326161522179010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502اعدادية المعقل للبناتادبيمالك عماد بدر ياسين3327161522169038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502ثانوية الرجاء للبناتادبيضحى مهدي حسين مهدي3328161522178008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502اعدادية شط العرب للبناتادبيبراء عدنان هادي حسن3329161522226016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي عبد الهادي مهدي صالح3330161521030023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501اعدادية الفرزدق للبنينادبيحسن حسين علي عبد الرضا3331161521028008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيحنين علي حنون حمود3332161522168009
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501اعدادية الهارثة للبناتادبيايات طارق خيري عودة3333161522176012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501اعدادية الحمد للبنينادبيحقي اسماعيل مرتضى مزيد3334161521056015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501اعدادية القرنة للبناتادبيرشا حسن كاظم صبر3335161522154028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةادبيأمنه شهيد عبد الكريم عبد الحسين3336161522311003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500اعدادية حمدان للبنينادبياسامه مازن عبد الحميد عبد المعبود3337161521046012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500اعدادية الهارثة للبنينادبيحسن اسعد علي مشاري3338161521022009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500ثانوية النبأ للبناتادبيزهراء كريم مهدي بديوي3339161522215021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499ثانوية الشام للبناتادبيسارة خلف عبد الحسن صبيح3340161522254016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيشهد ظافر محمد صالح احمد3341161522203016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء عواد كاظم شليبه3342161522170031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498اعدادية القرنة للبنينادبيعلي كامل عبد الحسن جياد3343161521027033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498ثانوية الجامعة للبناتادبيزهراء عباس شياع محسن3344161522155018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498ثانوية النبأ للبناتادبيايالف سجاد حميد كريم3345161522215007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498اعدادية المعقل للبناتادبينور عسكر سعد جراح3346161522169044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498اعدادية الخنساء للبناتادبيفرح حسين علي مهدي3347161522230036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيزهراء باقر شاكر سبع3348161522224027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزهراء يوسف ايوب احمد3349161522235009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتادبيمريم علي عبد هللا حسين3350161522222017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497اعدادية الشنقيطي للبناتادبيضحى ياسين طه عبد العزيز3351161522209050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمه محسن محمد مسافر3352161522170053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496ثانوية الينابيع المختلطةادبيمحمد ناصر حسين طالب3353161521302007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496اعدادية الخنساء للبناتادبيعال عباس طارش سهل3354161522230033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمة عبد الكريم ناصر وادي3355161522226079

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزهراء سعيد عبد عذافه3356161522203012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496اعدادية حيفا للبناتادبيمريم بسام صالح عبد النبي3357161522220047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496ثانوية جرير للبناتادبيصفا عبد الحسين وحيد عبد3358161522199007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيافراح سامي فاضل عزيز3359161522312003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494اعدادية العشار للبناتادبيماجده رائد عبد الحميد راجح3360161522228032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494ثانوية دجلة للبناتادبيزينب عبد الحسين كريم حسين3361161522243030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيصابرين منشد كنطار عبيد3362161522210065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيفاطمه عبد االمير احمد علي3363161522235022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493اعدادية حيفا للبناتادبيايمان محمود عبد الصمد أحمد3364161522220008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيايمان رحيم بجاي حسين3365161522266006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء اسعد خضير سالم3366161522167012
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492ثانوية الوركاء للبناتادبيشهالء كامل حمود كباشي3367161522244034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492ثانوية الوركاء للبناتادبيغدير عباس جاسم مطلك3368161522244035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمود طعمة عبد االمين جياد3369161521047057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492اعدادية غزة للبناتادبيسجى علوان عبد الحسين شاطي3370161522208022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492ثانوية رفح للبناتادبيانعام جاسم محمد عبد الرزاق3371161522219010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492ثانوية الوركاء للبناتادبيهدى عدنان لفته عبد هللا3372161522244049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492ثانوية العلياء للبناتادبيزينب عدنان قاسم سعيد3373161522227019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء يوسف هاني سوادي3374161522200018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492اعدادية االبتسامة للبناتادبيبشرى عبد الجبار صالح عسكر3375161522253010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491اعدادية القرنة للبنينادبيابراهيم حسن جالو جويد3376161521027003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491اعدادية الجمهورية للبنينادبيسامي حسين كاظم لفته3377161521011013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491اعدادية القرنة للبناتادبيزهراء محمد حميد عويمر3378161522154034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491ثانوية الجامعة للبناتادبيرغد محمود راضي شبر3379161522155015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسين محمد قاسم عبد الحسين3380161521052023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491ثانوية دجلة للبناتادبيسهى ابراهيم كاظم مهوس3381161522243036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491ثانوية المعرفة للبناتادبيازهار رحمن محسن ناجي3382161522175002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491اعدادية المعالي للبناتادبيهدى هاني حنيف محمد3383161522173054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491ثانوية صنعاء للبناتادبيهبه رحيم نصير حميدي3384161522221051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491اعدادية االريج للبناتادبيحنين كريم جيتر حلبوص3385161522238007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491ثانوية الوركاء للبناتادبيزمن صباح حاتم حسن3386161522244022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491اعدادية شط العرب للبناتادبينهاية ضياء جاسم خلف3387161522226096

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيساجدة مسلم طالب خلف3388161522217056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490اعدادية األصفياء للبنينادبيكرار عودة جبر غانم3389161521099028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490اعدادية الرضوان للبنينادبيمصطفى ظاهر عبد الواحد جابر3390161521047063

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490اعدادية الهارثة للبناتادبياستبرق معد جميل مصبح3391161522176005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيضحى عدنان جاسم محمد3392161522229009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتادبيزينة لفتة عبد الزهرة والي3393161522202012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيزهراء قاسم مهدي صالح3394161522168018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489ثانوية نور الزهراء للبناتادبيبراءة عقيل جليل سعدون3395161522214002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489اعدادية شط العرب للبناتادبيرؤى فاخر حسن مطر3396161522226031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489اعدادية الهارثة للبناتادبيشيرين صادق جعفر ماهود3397161522176053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489اعدادية العباسية للبناتادبيآيه يونس قدوري محمد3398161522233006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489اعدادية التراث العربي للبناتادبيزينب فاضل جعفر خلف3399161522179032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489ثانوية المعرفة للبناتادبيزينب ثائر حسن نجف3400161522175012
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489اعدادية االندلس للبناتادبيهبه منصور ياسين ناصر3401161522170062

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة488اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيبهاء ميثم عبد الرحيم عذيب3402161521030009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة488اعدادية البيان للبناتادبينور الهدى سلمان عيسى هالل3403161522223042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة488اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيسارة كامل حسين قاسم3404161522245023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة488ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةادبيفاتن قاسم مجبل عيسى3405161522311010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487ثانوية الصناديد المختلطةادبيهيثم نجم عبدهللا نجم3406161521310051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487ثانوية الزينبيات للبناتادبيفاطمه محمد ابراهيم فالح3407161522258031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487ثانوية صنعاء للبناتادبيوالء عبد الزهرة حسين شبيب3408161522221056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487اعدادية االندلس للبناتادبياماني جاسم حميد زعيل3409161522170002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحسين علي ناصر محسن3410161521112014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487اعدادية الهارثة للبناتادبيرغد ضياء عبد الرزاق تركي3411161522176028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487اعدادية الخنساء للبناتادبيتبارك عبد الخالق جبار حسن3412161522230013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486اعدادية القرنة للبناتادبيجنان لفتة عوفي دهيمش3413161522154021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486ثانوية ام ايمن للبناتادبيسجود هاشم خزعل مصاول3414161522269014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486اعدادية الفاو للبناتادبيريم راضي زغير بردان3415161522225029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486اعدادية ذو النورين للبنينادبيمرتضى سالم نعيم عبيد3416161521041039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء جمعة محمد موسى3417161522216020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعباس فالح حسن غميس3418161521359024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةادبيعبد الكريم طالب مكلف عبد الزهرة3419161521311017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485ثانوية االحرار المختلطةادبيأمينه رمضان غانم شرهان3420161522313001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485اعدادية القرنة للبنينادبيمحمود شايع عطية خضير3421161521027051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485ثانوية حجر بن عدي للبنينادبيعلي محمد صكبان منشد3422161521062051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485اعدادية األبلة للبناتادبيحنين عبد الكريم منصور يالي3423161522171008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينادبيعبد هللا حميد مطلق نعمان3424161521366012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485ثانوية العلياء للبناتادبيزينب قاسم جعفر ناصر3425161522227021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيعلي خيري مهدي ابو الهيل3426161521090012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485اعدادية التراث العربي للبناتادبيزهراء عبد الكاظم مجيد علوان3427161522179022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485ثانوية النبأ للبناتادبيدعاء ميثم عبد النبي حسن3428161522215015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484ثانوية المدينة للبنينادبيمصطفى مهاوي علك منخي3429161521029034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيمحمد وحيد طعمة سالم3430161521050029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484اعدادية ذو النورين للبنينادبيصالح حسن مطرود عباس3431161521041022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484اعدادية ذو النورين للبنينادبيمحمود شاكر مسير كريم3432161521041038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيوفاء ستار عبد الحسن عبد علي3433161522210111

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه جواد بجاي عبود3434161522265030
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484اعدادية الفاو للبناتادبيسوسن عبد هللا كاظم احمد3435161522225046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484ثانوية النصر المختلطةادبيفاطمة عبد الزهرة حسين علي3436161522305003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484اعداية التضحية للبنينادبيمسلم احمد عبد موسى3437161521053024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيهبة يوسف عبد هللا رحيم3438161522168039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483اعدادية المعالي للبناتادبيانغام مكي عبد علي ابراهيم3439161522173005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483ثانوية النبأ للبناتادبيحوراء عالء احمد مهاوي3440161522215013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483اعدادية سبأ للبناتادبيسمر رياض حسن كريم3441161522174027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483اعدادية الفواطم للبناتادبيغفران خزعل قاسم طارش3442161522172050

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483ثانوية الزوراء للبناتادبيسجى عقيل كاظم محمد3443161522180017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483ثانوية النبأ للبناتادبيزهراء كاظم هاشم كاظم3444161522215020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاتن فؤاد قاسم خضير3445161522210070

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482اعدادية البسمة للبناتادبيزينب علي نور أحمد3446161522257028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيشهد عبد الملك فيصل ياكوت3447161522153016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى عبد النبي طارش خربوش3448161521006068

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482ثانوية النجمي المختلطةادبيحسن ناصر حسين كريم3449161521319005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيعال باسل سلمان عبد الرزاق3450161522217073

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيساره تايه الزم شري3451161522229008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482ثانوية القنوت للبناتادبيزينب احمد ياسين شريف3452161522206012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتادبيهدى ظاهر حبيب طاهر3453161522202024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيشهزنان عبد هللا حسين عبد هللا3454161522203017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبياساور اسعد عبد الكريم عصفور3455161522203002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482اعدادية البسمة للبناتادبيأبرار جعفر خضير سلطان3456161522257001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيامير علي عبد الحسن مرزوك3457161521030008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481ثانوية الشعب للبنينادبيصادق جواد كاظم راضي3458161521055014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481ثانوية الشام للبناتادبيمنتهى موحي عودة جابر3459161522254022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء محمد قاسم نعمه3460161522230020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481اعدادية شط العرب للبناتادبيهديل ياسين عذاب ناصر3461161522226111

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481ثانوية صنعاء للبناتادبيزينب ضياء ناصر صافي3462161522221028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481اعدادية البيان للبناتادبيصابرين عامر مران مشكل3463161522223030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481ثانوية الماجدات للبناتادبينسرين محمد خنيفس علي3464161522211028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمة يوسف سالم يوسف3465161522226084

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481ثانوية المبادئ للبناتادبياية حسن فالح حسن3466161522177004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481اعدادية التراث العربي للبناتادبيصفاء جمال مسلم خضير3467161522179041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480اعدادية الفرزدق للبنينادبيحيدر عودة لطيف اليذ3468161521028023
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيطلبه عبد الهادي مهجر دهر3469161522153017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480اعدادية االريج للبناتادبيابتهال عادل رجب عباس3470161522238001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480اعدادية الرضوان للبنينادبيكرار كريم شرهان محي3471161521047047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480اعدادية شط العرب للبناتادبيمريم سالم عبد هللا حسن3472161522226089

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480اعدادية شط العرب للبناتادبيسارة حبيب ثامر شنان3473161522226051

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480اعدادية الفواطم للبناتادبيانتصار جميل خلف جاسم3474161522172007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480اعدادية حيفا للبناتادبيزينب أمجد صالح مهدي3475161522220021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيفالح حسن عبد الزهره عبيد3476161521351024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيسيف حسن عبد المحسن لفته3477161521044022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479اعدادية العروبة للبناتادبيرؤى جبار كريم سلمان3478161522237015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479اعدادية الجمهورية للبناتادبيدانيه شاكر محمد عبد هللا3479161522239021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479اعدادية المعالي للبناتادبيفاطمة اسعد ناصر هاشم3480161522173041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479اعدادية الخنساء للبناتادبيساره خالد موسى جمعه3481161522230024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479اعدادية االريج للبناتادبيزهراء عبد القادر جنزيل جارح3482161522238013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيضحى محمد سعيد عبد هللا يعقوب3483161522203021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479اعدادية الهدى للبناتادبيغفران عقيل علي صالح3484161522150032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479اعدادية الهارثة للبناتادبينبا منعم عبد هللا عباس3485161522176073

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيازهار ضياء مارد كنيدح3486161522266002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479اعدادية شط العرب للبناتادبيغفران عبد الخضر عبود طاهر3487161522226075

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479اعدادية األصفياء للبنينادبيحسن اسعد مختاض سعد3488161521099005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479اعدادية المرفأ للبناتادبيحنان خليل موسى عيسى3489161522213024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479اعدادية التراث العربي للبناتادبيزينب فاضل جبار كشيش3490161522179031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيشهد مشتاق عبد الكريم عطوان3491161522168024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478اعدادية القرنة للبناتادبيمنال موسى صوالغ حمادي3492161522154069

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478ثانوية ذات الصواري للبناتادبيندى ابراهيم عبد هللا رحيم3493161522216042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه محمد ضياء خضير3494161522265034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478اعدادية الفواطم للبناتادبياية طارق عبد النبي جاسم3495161522172012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478اعدادية االريج للبناتادبيدعاء عامر عبد هللا طاهر3496161522238010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيغدير هشام عبد الزهره جاسم3497161522224038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478ثانوية الماجدات للبناتادبينور حسين نعيثل عليوي3498161522211029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيحوراء اسعد خالد هويدي3499161522210025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيكرار صبيح نيروز أحمد3500161521052047

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477اعدادية مطلع الفجر للبناتادبياقبال حامد ضاحي علي3501161522217018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيبثينه محمد غلطة زعيبل3502161522153005
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477ثانوية ذات الصواري للبناتادبيبسمة عبد الرضا جوني فاضل3503161522216009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477اعدادية الوثبة للبناتادبيحنان احمد محمد مانع3504161522241019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477اعدادية المعقل للبناتادبياشراق سامي عبد العالي مفتن3505161522169003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477اعدادية االكرمين للبنينادبياحمد عبد الرزاق حميدان عبد العباس3506161521017005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476ثانوية الينابيع المختلطةادبيمصطفى عباس شاكر كحيوش3507161521302008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476اعدادية الفرزدق للبنينادبيياسر كريم فلس محمد3508161521028078

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحسين محمد عيسى محمد3509161521039013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476ثانوية الماجدات للبناتادبيريام حسن ضعيف هالسه3510161522211015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476اعدادية غزة للبناتادبيمشاعل حنون نعمه حنون3511161522208029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476اعدادية البيان للبناتادبيإسراء نعيم صبري سبتي3512161522223001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476اعدادية البسمة للبناتادبيدعاء علي راضي غضب3513161522257017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476ثانوية دجلة للبناتادبيهديل عيدي كماش جوهان3514161522243069

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476اعدادية الهارثة للبناتادبينبا حمود عباس عبود3515161522176071

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476اعدادية بنت الهدى للبناتادبيحوراء علي عبد حميد3516161522246012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476اعدادية الفاو للبناتادبيغدير كريم جاسم عنكوش3517161522225059

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476ثانوية البتول للبناتادبيحنين فارس عقال ضمد3518161522242013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475اعدادية الفرزدق للبنينادبيهادي تايه فاضل جابر3519161521028073

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475ثانوية االحرار المختلطةادبيعلي كاظم هاشم محمد3520161521313003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسين احمد جلوب مذكور3521161521020027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475اعدادية الوثبة للبناتادبيزهراء نعيم عبد كميت3522161522241030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيزينب حسن تاغي محمد3523161522168020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475اعدادية البيان للبناتادبيسرى طارق عبد الزهرة فرحان3524161522223029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيمريم قتيبه عبد المجيد كاظم3525161522164037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475ثانوية رفح للبناتادبيمكيه عبد هللا عبد الستار ياسين3526161522219041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475اعدادية الفواطم للبناتادبيمنتهى رحيمة محمد مطير3527161522172060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيحوراء جاسم راهي عصابه3528161522168010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475ثانوية التعاون للبناتادبيدعاء ناصر حسين جاهن3529161522267008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474ثانوية المدينة للبنينادبيكرار خلف عبد الرضا خلف3530161521029029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474ثانوية صنعاء للبناتادبيزهراء صالح خلف حسن3531161522221027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيايه حسين حمدي صالح3532161522265006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474ثانوية الجامعة للبناتادبياسراء اياد خليل حسين3533161522155002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474اعدادية العروبة للبناتادبيمريم قاسم الزم كزار3534161522237049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474اعدادية العباس للبنينادبيسجاد سلمان يعقوب نجيب3535161521051023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474ثانوية الماجدات للبناتادبيفاطمه مؤيد عبد الرزاق فياض3536161522211022
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474ثانوية النبأ للبناتادبيتبارك علي كامل علوان3537161522215008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474اعدادية االريج للبناتادبيهاجر حسين الزم أمعال3538161522238032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474ثانوية العلياء للبناتادبيهنوف ماجد موسى طه3539161522227049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتادبيسارة علي مزعل لفتة3540161522202014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474اعدادية الفضيلة للبناتادبيساره زهير سعيد مايع3541161522212027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474اعدادية سبأ للبناتادبياالء فاضل عباس ظاهر3542161522174003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474اعدادية الفاو للبناتادبيزينب نعمان خضير عبد هللا3543161522225041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيصفا زكي عوض حسين3544161522217069

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474اعدادية التراث العربي للبناتادبيربى سالم عبد الحسين عبد الزهره3545161522179015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474ثانوية الينابيع المختلطةادبيناهض ماجد عبد علي محي3546161521302010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473اعدادية البسمة للبناتادبيسجى حسن حامد رشم3547161522257029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473اعدادية البسمة للبناتادبيحنين محمد جاسم راضي3548161522257015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبينبأ خالد صادق جعفر3549161522252046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيحوراء عبد النبي موسى جعفر3550161522229003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473اعدادية االريج للبناتادبيحوراء بركات عبد الباقر جاسم3551161522238008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473اعدادية الفاو للبناتادبيزينب رياض كاظم احمد3552161522225035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473اعدادية الفاو للبناتادبينضال قاسم حيدر ذياب3553161522225075

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473ثانوية الجامعة للبناتادبينور حيدر عبد الحسين عبد الرزاق3554161522155036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473اعدادية شط العرب للبناتادبيصابرين يحيى جاسم خلف3555161522226068

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473اعدادية الشنقيطي للبناتادبيسجى ياسين يونس معتوق3556161522209041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473ثانوية العلياء للبناتادبيبنين سالم كامل حسين3557161522227009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473اعدادية شط العرب للبناتادبيياسمين حسن جخيور لفته3558161522226112

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472اعدادية اليمامة للبناتادبيمريم سلمان جاسم زركي3559161522167022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي مبارك عبد الحسن مزبان3560161521033026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472اعدادية حمدان للبنينادبيحيدر صادق جارح حوشان3561161521046029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472ثانوية الزينبيات للبناتادبيمروه فراس رجاء ابراهيم3562161522258032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفاطمه ابراهيم شافي هالل3563161522209057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472اعدادية ذو النورين للبنينادبيحمد خالد كاظم غالب3564161521041014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472اعدادية حيفا للبناتادبيشذى جميل صبار ترياك3565161522220031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472اعدادية حيفا للبناتادبيهبه صالح سلمان شريان3566161522220056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472اعدادية العروبة للبناتادبيأطياب حامد عبد الرحمن محمد3567161522237001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة471اعدادية القرنة للبناتادبيزينب عبد الرحمن عبد هللا غميس3568161522154038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة471ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيشمعه عادل عامر ورواز3569161522266013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة471ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيمحمد كاظم خريبط مشخول3570161521356034
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة471ثانوية دجلة للبناتادبيرقية طالب لطيف مفتن3571161522243022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة471ثانوية البتول للبناتادبيوسن محمد رسن كريم3572161522242041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة471اعدادية شط العرب للبناتادبيمريم عبد الكريم صكبان عودة3573161522226090

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة471ثانوية العلياء للبناتادبيساره صبحي مجيد حميد3574161522227024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة471اعدادية الفواطم للبناتادبيفرقان طالب هادي حسن3575161522172056

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة471ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيايناس صباح محمد رضا لفته3576161522184004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة471اعدادية الهدى للبناتادبيقمر احسان عبد هللا حسن3577161522150036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة471اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمة الزهراء نوري الزم خليل3578161522226076

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة471اعدادية البسمة للبناتادبيآيات محسن محمد جاسم3579161522257008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470اعدادية حمدان للبنينادبيمهند حميد ياسين طه3580161521046131

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470اعدادية الفرزدق للبنينادبيمشعل نعمه عبد اللطيف علي3581161521028067

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي عطية فرحان طه3582161521030024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470ثانوية الصناديد المختلطةادبيصفاء زيدان ناصر بندر3583161521310024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبياميره محمد مسافر خلف3584161522381007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470ثانوية التعاون للبناتادبيندى حمد عبيد محمد3585161522267032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470ثانوية دجلة للبناتادبيهدى رشاش جياد داغر3586161522243068

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء حضيري حسن مويل3587161522216021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470اعدادية األبلة للبناتادبيوجدان صالح عبد الواحد عيسى3588161522171055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبيمريم فهد مائع شائع3589161522201004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة469اعدادية ذو النورين للبنينادبيمحمد عودة عبد الحسين جبر3590161521041035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة469اعدادية الهارثة للبناتادبيمنتهى جاسم محمد جخيور3591161522176068

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة469اعدادية  الميقات للبناتادبينور الهدى والء خالد احمد3592161522194075

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة469ثانوية صنعاء للبناتادبياسراء حسن علي حوشان3593161522221002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة468اعدادية القرنة للبناتادبيافراح كاظم خضير عبيد3594161522154007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة468اعدادية الجمهورية للبناتادبيبيادر حسين مهدي محمد3595161522239013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة468اعدادية الفضيلة للبناتادبيهدى عادل محمد عكار3596161522212060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة468اعدادية غزة للبناتادبيزينب فاضل كاظم سهام3597161522208020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة468اعدادية حيفا للبناتادبيهجران حسين عبد الزهره سبتي3598161522220058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة468اعدادية شط العرب للبناتادبياية صالح بالسم حسان3599161522226011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة468ثانوية الجامعة للبناتادبيمشاعل عبد الجبار رحيم يوسف3600161522155033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة467اعدادية شط العرب للبنينادبيرضا سجاد صالح محمد3601161521049029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة467ثانوية المدينة للبنينادبيحسين زكي خير هللا فرج3602161521029010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة467اعدادية المتنبي للبنينادبيوسام سالم عبد الخضر عيسى3603161521006074

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة467ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيمروه مارد كنيدح جبره3604161522266018

234 من 106صفحة 



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 البصرة467اعدادية الفضيلة للبناتادبيايناس جمعه عقرب مشكور3605161522212011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة467ثانوية ام ايمن للبناتادبينور الهدى ابراهيم نايف مكطوف3606161522269028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة467ثانوية الوركاء للبناتادبيايمان محمد علي عيسى3607161522244009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة467ثانوية الزوراء للبناتادبيحنين فاضل حسن حريجة3608161522180006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة467اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحازم شبيب داود دفار3609161521039007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيغدير عماد عبد الواحد كريم3610161522168031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466اعدادية القرنة للبنينادبيسيف ليث عبد الحسن عبيد3611161521027024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466اعدادية البسمة للبناتادبيسجى عبد الخضر عبد الصاحب عبد العالي3612161522257031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466اعدادية القرنة للبنينادبييعقوب حميد مجيد خفي3613161521027059

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466اعدادية الفرزدق للبنينادبيزهير عادل محمد جياد3614161521028025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466اعدادية المتنبي للبنينادبيسيف هللا عادل سهيل عطيه3615161521006031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466اعدادية الفاو للبناتادبيغفران ابراهيم هاشم محمد3616161522225060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466ثانوية دجلة للبناتادبينورى مضر سعد فليح3617161522243065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466اعدادية االريج للبناتادبيايات علي صعيجل جارح3618161522238005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء خالد مكي اسماعيل3619161522170029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب جابر عبد هللا مناحي3620161522212024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيايناس جميل قاسم حميد3621161522184003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466اعدادية الخنساء للبناتادبيخديجه عبد الحسين مردان عبد الحسين3622161522230015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465ثانوية المدينة للبنينادبيمحمد احمد نوري لعيبي3623161521029031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465اعدادية الفرزدق للبنينادبيعالء ستار محمد لزم3624161521028042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيريم احمد حاوي حسج3625161522312006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465اعدادية العروبة للبناتادبيافنان كاظم مطشر موحي3626161522237006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465اعدادية العروبة للبناتادبيشهد محمود كاظم جمعه3627161522237035

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465اعدادية االبتسامة للبناتادبيعذراء عبد اللطيف لفته عبد اللطيف3628161522253030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465اعدادية األبلة للبناتادبيزهراء حسين لطيف حسين3629161522171013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465اعدادية التراث العربي للبناتادبيسناء فالح حسن نصر3630161522179039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465اعدادية المعالي للبناتادبيعذراء ربيع عامر جدوع3631161522173039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465اعدادية الفواطم للبناتادبينور جاسم جبار خلف3632161522172067

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465ثانوية الماجدات للبناتادبيجهان جهاد فؤاد محيبس3633161522211007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465ثانوية صنعاء للبناتادبيدعاء رحيم نصير حميدي3634161522221021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465ثانوية النبأ للبناتادبيضحى جاسم محمد حسين3635161522215032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيمحمد محمود شاكر فرج3636161521090017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة464اعدادية العروبة للبناتادبيفاطمه غسان عمر عبد هللا3637161522237042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة464اعدادية العروبة للبناتادبيفاطمه قاسم علي نيشان3638161522237043
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة464اعدادية شط العرب للبنينادبيعون كاظم عبود عجيل3639161521049063

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة464ثانوية شط العرب األهلية للبنينادبيكرار علي هادي خليفة3640161521084026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة464اعدادية المرفأ للبناتادبيايات ناصر لعيوس عوفي3641161522213012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة464ثانوية البتول للبناتادبيبلقيس منذر عبد الزهرة غامس3642161522242010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة464ثانوية صنعاء للبناتادبياية علي حسين عباس3643161522221012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة464اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيلطيفه عيسى خلف عيسى3644161522217077

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة464اعدادية األصفياء للبنينادبيعالء سليم محمد عبد الحسين3645161521099017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463اعدادية القرنة للبناتادبيمعصومة خلف جاسم عريبي3646161522154068

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463ثانوية الينابيع المختلطةادبيمحمد عبد الرضا محمد عاتي3647161521302006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463اعدادية الفرزدق للبنينادبيسامي حسين عبد عويد3648161521028028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463ثانوية الجامعة للبناتادبيراوند حسين صبري عبيد3649161522155014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيعذراء عبد الكريم عبد هللا محمد3650161522265026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463اعدادية حيفا للبناتادبيبنين ابراهيم خضير محمد3651161522220010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463ثانوية العلياء للبناتادبيغدير ابراهيم خليل ابراهيم3652161522227028

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463اعدادية الجمهورية للبناتادبيهدى سعدون مطرود زغير3653161522239061

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463اعدادية الفواطم للبناتادبيفاطمه حسين صغير جابر3654161522172052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463اعدادية الفضيلة للبناتادبيغفران كاظم صالح مزعل3655161522212039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463اعدادية الفاو للبناتادبيزينب عبد الرزاق جاسب مريعي3656161522225037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463ثانوية الشام للبناتادبينورس عماد عبدالزهرة نعيم3657161522254027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة462اعدادية شط العرب للبنينادبيحسن ياسين كريم احمد3658161521049017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة462ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيميعاد عبد الرحمن عبد الرزاق جابر3659161522312008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة462ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيحسن علي محمد احمد3660161521359011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة462اعدادية المعقل للبناتادبيهاجر فاضل عباس عبد هللا3661161522169046

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة462ثانوية النصر المختلطةادبيميثم عوده خلف كريم3662161521305017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة462اعدادية التراث العربي للبناتادبيازهار علي مظلوم نعيم3663161522179008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة462ثانوية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيعلي عبد االمير محمد جاسم3664161521358048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة461اعدادية العروبة للبناتادبيفاطمة محمد عبد بطوش3665161522237039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة461ثانوية الصناديد المختلطةادبيزينب طه غضبان حسن3666161522310009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة461اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمة مسلم عبد مهدي3667161522226083

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة461اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيرسل احمد حسين كريم3668161522168014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة461اعدادية االبتسامة للبناتادبيشهد ليث احمد ياسين3669161522253027

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمرتضى وارد مزهر عمران3670161521030032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460اعدادية الصادق للبنينادبيحسين مران عوده جاسم3671161521031008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460ثانوية صنعاء للبناتادبياماني باقر محمد طاهر3672161522221008
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460ثانوية البتول للبناتادبيرسل ودود عبد الرحيم عيسى3673161522242017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيهمسه محمود شاكر اسماعيل3674161522217094

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460اعدادية  الميقات للبناتادبيخديجه راضي عبد السادة دنانه3675161522194023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460ثانوية مكة المكرمة للبناتادبيزهراء سمير عبد االمير عيسى3676161522236017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460اعدادية المعالي للبناتادبيساره عمار عبد الفتاح عبود3677161522173030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيزينب عبد العظيم كريم غميس3678161522266011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460اعدادية االندلس للبناتادبيبنين سامي ابراهيم عبود3679161522170008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460اعدادية التراث العربي للبناتادبيرحاب عوده حاشوش علي3680161522179017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيرسل سمير جبار محمد3681161522168015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459اعدادية القرنة للبنينادبيرضا تحسين عبد هللا عبود3682161521027020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459اعدادية الهارثة للبناتادبيبراق جميل ثامر جازع3683161522176017

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459اعدادية ذو النورين للبنينادبيصادق علي هادي جبر3684161521041021

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459اعدادية الفاو للبناتادبيمريم ابراهيم خلف محمد3685161522225068

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459ثانوية الرجاء للبناتادبيشهد فائز مردان كاظم3686161522178007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتادبيمروى خالد جبار مال هللا3687161522222015

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزينب عالء مهدي جاسم3688161522235010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459اعدادية الجمهورية للبناتادبيوفاء عبد الرحمن محمد شري3689161522239063

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459اعدادية الفاو للبناتادبيهند طارق ابراهيم عبد هللا3690161522225083

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459ثانوية الكوثر للبناتادبيهاجر مجيد حميد عبد3691161522200038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459اعدادية البيان للبناتادبيآمال علي غالب عبد اللطيف3692161522223002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459اعدادية البيان للبناتادبيغصون خيال عبد الوهاب نعمه3693161522223033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459اعدادية الهدى للبناتادبيصابرين حسين علي عبد الكريم3694161522150029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459اعدادية العقيدة للبناتادبيزهرة شهاب احمد شهاب3695161522231020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيازهار مطشر زياره ساجت3696161522266003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459اعدادية حمدان للبنينادبيفرقان جمال بندر محمود3697161521046093

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458اعدادية الرسالة للبنينادبيكرار علي شنين حسين3698161521013029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458اعدادية االندلس للبناتادبيايات عبد الرضا جاسم سرحان3699161522170006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458اعدادية الجمهورية للبنينادبيمشتاق حسن يعقوب يوسف3700161521011023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458اعدادية الوثبة للبناتادبياسماء عودة عبد الرضا راضي3701161522241004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458اعدادية الزبير للبنينادبيمصطفى داود سلمان شريف3702161521034071

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيبسام حمدان شنبار كاروك3703161521356007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةادبيكنعان فهمي جنعان شنان3704161521360020

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458اعدادية الهارثة للبناتادبيمروه عبادي شفيف منشد3705161522176063

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458اعدادية الهارثة للبناتادبيزهراء محمد حسن عبد علي3706161522176038
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458اعدادية الفضيلة للبناتادبيهاجر محمد قاسم محمد3707161522212058

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458اعدادية الفاو للبناتادبيساره رجاء خليل عيدان3708161522225043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458ثانوية الفارابي االهلية للبناتادبيفاطمه رعد حميد حسن3709161522272013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458اعدادية المرفأ للبناتادبيدانة طالب صالح صالح3710161522213025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458اعدادية المرفأ للبناتادبيهيلين كاظم جبار محسن3711161522213077

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458اعدادية األصفياء للبنينادبيحيدر قاسم حنش خليفه3712161521099008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458اعدادية الفرزدق للبنينادبيعلي صالح مهودر جمعه3713161521028045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة457ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيبسام الزم حسن عصواد3714161521356008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة457اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيرقيه طالب مجيد طاهر3715161522217042

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة457اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين علي غازي ارحيل3716161521097013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة457اعدادية األبلة للبناتادبيايمان كاظم غضبان جنديل3717161522171004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة457اعدادية الجمهورية للبناتادبيآيات مهدي صالح الزم3718161522239001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة457اعدادية المعالي للبناتادبيدعاء علي محمد عبود3719161522173016

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة457اعدادية المرفأ للبناتادبيبتول عباس محمد جاسم3720161522213019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة457اعدادية السبطين للبنينادبيعلي احمد داود فرج3721161521016031

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة456اعدادية الهارثة للبنينادبيحسن فالح عبد الزهرة جحين3722161521022013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة456اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب موفق حنون عبد الكريم3723161522217053

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة456اعدادية المعالي للبناتادبيضحى عبد الكريم قاسم داود3724161522173038

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة456اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيسارة عبد الحسن حسين عليوي3725161522245022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة456ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةادبيمروان شيال غافل دهله3726161521311024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة455ثانوية الشعب للبنينادبيعلي قاسم راضي رهيف3727161521055019

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة455ثانوية الصناديد المختلطةادبيجهاد علي حسين حسن3728161521310012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة455ثانوية مكة المكرمة للبناتادبيأستبرق مهدي صالح حمود3729161522236001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة455الخارجياتادبيهاجر عبد الجبار عبد الرزاق حمادي3730161522401066

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة455اعدادية الفواطم للبناتادبياخالص خضر كاظم صالح3731161522172003

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة455اعدادية شط العرب للبناتادبيضحى حسن كاظم شنان3732161522226069

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة455اعدادية شط العرب للبناتادبيهبه هللا طاهر شهاب احمد3733161522226107

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454ثانوية الينابيع المختلطةادبيهيثم سجاد محمد مكطوف3734161521302011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454اعدادية األزكياء للبنينادبيسجاد ستار جواد كاظم3735161521097024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمصطفى ليلو كاظم عبد3736161521030033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454اعدادية الرضوان للبنينادبيضرغام عبد الباري جاسم محمد3737161521047024

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454اعدادية حيفا للبناتادبينور مصطفى محمد جاسم3738161522220054

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454ثانوية دجلة للبناتادبيزينب باسم عبد العباس عزيز3739161522243026

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454اعدادية الوثبة للبناتادبيهديل عبد الكريم ياسر عوجان3740161522241079
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيهدى عبد االمير غضبان بناي3741161522229013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة454اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيداليا داخل لفتة يوسف3742161522245010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة453اعدادية ذو النورين للبنينادبيجعفر فاضل مطر جبر3743161521041005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة453ثانوية التعاون للبناتادبيحوراء مهدي يوسف علي3744161522267005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة453اعدادية شط العرب للبناتادبيايمان علي الزم جابر3745161522226013

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة453اعدادية الشنقيطي للبناتادبيأبتهال ياسين عبد الجليل ياسين3746161522209001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة453ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيفاضل عبد السالم عبود خضير3747161521351023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة453ثانوية المبادئ للبناتادبياديان ماجد كريم يعقوب3748161522177001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة453ثانوية نور الزهراء للبناتادبيفاطمه حميد دبن محيل3749161522214007

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة453ثانوية العلياء للبناتادبياميمه عيسى عبد الستار عثمان3750161522227005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة453اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيدعاء باسم محمد مناحي3751161522210029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة453اعدادية األبلة للبناتادبيسرى عبد الكريم حسن مسلم3752161522171025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة453ثانوية مكة المكرمة للبناتادبيهاجر مهدي صالح حمود3753161522236045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة453ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيفاطمة فالح فياض فرحان3754161522383032

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة452اعدادية االبتسامة للبناتادبينبأ أسعد خلف زاير3755161522253036

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة452اعدادية البيان للبناتادبيحوراء عزيز كاظم سلمان3756161522223018

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة452اعدادية الشنقيطي للبناتادبيهدى خالد عبد الزهره حسين3757161522209086

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة452ثانوية الزوراء للبناتادبيرحاب فالح فرهود طاهر3758161522180009

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة452اعدادية غزة للبناتادبياخالص سعيدان خنيفس علي3759161522208002

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة452اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم عبد هللا جاسم مخوش3760161522212048

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451اعدادية االكرمين للبنينادبيكرار رحيم سوادي عبد3761161521017060

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيمنامة صادق مزعل حميدي3762161522245049

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451اعدادية العروبة للبناتادبيحنين عبد الرزاق فالح مرزوق3763161522237011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451اعدادية شط العرب للبنينادبيحسن عبد العظيم هاشم عيسى3764161521049011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451ثانوية الشعب للبنينادبياحمد جميل خليفه فهد3765161521055004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451ثانوية النصر المختلطةادبيخالد زايد عبد الحسين محمد3766161521305008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451اعدادية  الميقات للبناتادبيندى عبد علي عباس بابي3767161522194070

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451اعدادية البيان للبناتادبيأيات خالد حميد مجيد3768161522223005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمنى عبدهللا نجم عبدهللا3769161522210089

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451اعدادية التراث العربي للبناتادبيساره ابا زيد لعيبي عبد الحسن3770161522179034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتادبياخالص فاضل كاظم حاجم3771161522202001

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451اعدادية الهارثة للبناتادبيزينب عقيل عبد السادة مدلول3772161522176044

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451اعدادية حيفا للبناتادبياالء شاكر عبد هللا عذبي3773161522220004

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيقصي سالم غالي جابر3774161521359043
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيحنان احمد سالم صيهود3775161522168006

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450اعدادية المرفأ للبناتادبينورس جاسم محمد ظاهر3776161522213073

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450اعدادية الفرزدق للبنينادبيسجاد عبد الرضا يعقوب يوسف3777161521028033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450ثانوية رفح للبناتادبيبدور جعفر سعيد حميد3778161522219014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور الهدى عباس زميط جبر3779161522246030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450اعدادية المرفأ للبناتادبيصفا محسن علي عبد هللا3780161522213052

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450ثانوية البتول للبناتادبينبأ فرحان عليوي عودة3781161522242033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450اعدادية الجمهورية للبناتادبيميس عبد العظيم عجيل مولى3782161522239055

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعصام احمد علي ناصر3783161521359030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450اعدادية االريج للبناتادبيهيا حيدر حمود غضبان3784161522238034

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم عبد الستار جبار عوده3785161522230039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450اعدادية الخنساء للبناتادبينور الهدى علي عبد عذاب3786161522230045

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيعبير فاضل جربوع عوض3787161522266014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450اعدادية التراث العربي للبناتادبيدالل عاشور ثامر محسن3788161522179014

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450اعدادية األصفياء للبنينادبيمحسن رعد كاظم شيال3789161521099033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449اعدادية الرسالة للبنينادبيعلي عبد الرحيم جلوب كاظم3790161521013025

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449اعدادية الوثبة للبناتادبيفرح كاظم واحد شلج3791161522241057

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449ثانوية التعاون للبناتادبيزينب رحيم حدان خلوهن3792161522267012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449ثانوية دجلة للبناتادبيصابرين عودة كاظم سلمان3793161522243043

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449اعدادية الهارثة للبناتادبيايات بناي فاضل جبر3794161522176011

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449ثانوية الزوراء للبناتادبينور ضياء باقر محمد3795161522180023

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449اعدادية الهارثة للبناتادبيرنين عبد الكريم ساجت لفتة3796161522176029

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449ثانوية المبادئ للبناتادبيبشرى صادق جعفر خلف3797161522177005

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء طالب نجم عبد هللا3798161522257022

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448اعدادية األزكياء للبنينادبيانور صباح رحيم حسين3799161521097010

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448اعدادية فتى االسالم للبنينادبيكرار علي كحيط عاتي3800161521112033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448ثانوية الجامعة للبناتادبيحنين محمود معتوق عبود3801161522155012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعبد هللا جواد سلمان كلش3802161521052037

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه قصي عبد االمير عباس3803161522265033

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448اعدادية شط العرب للبناتادبيشروق جابر خليل ابراهيم3804161522226065

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيساره علي هادي صالح3805161522235012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448اعدادية العباسية للبناتادبيشهد عقيل ياسين عبد هللا3806161522233041

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتادبيزهراء فوزي مردان الزم3807161522202008

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448اعدادية شط العرب للبناتادبيضحى عامر سوادي زعالن3808161522226071
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التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448اعدادية العباسية للبناتادبيزينب غسان فاضل عباس3809161522233030

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة447ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيسالي ماجد عبد الحميد عبد المجيد3810161522163012

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة447اعدادية المعقل للبناتادبيندى محمد مزهر وادي3811161522169039

التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة447ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيبتول امين علي عبد الحسين3812161522265007

القرنة/التربية/جامعة البصرة571ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلمييوسف حيدر عبد الحافظ حسن3813161511085140

القرنة/التربية/جامعة البصرة568ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمياسراء نجم عبد هللا علوان3814161512202010

القرنة/التربية/جامعة البصرة555اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميعذراء رافع سعيد عطوان3815161512153045

القرنة/التربية/جامعة البصرة553ثانوية القنوت للبناتعلمياية مكي هادي محمد3816161512206002

القرنة/التربية/جامعة البصرة542ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميمحمد جلوب محسن بدن3817161511090089

القرنة/التربية/جامعة البصرة541ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميرسل علي عداي حسن3818161512202066

القرنة/التربية/جامعة البصرة537ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميسجى رعد محمد شمخي3819161512202103

القرنة/التربية/جامعة البصرة532ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميبان عماد سويد نعيثل3820161512202040

القرنة/التربية/جامعة البصرة525اعدادية العزم المختلطةعلميوجدان سالم ابراهيم غدير3821161512309047

القرنة/التربية/جامعة البصرة523ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميحمزة رحيم ذياب صالح3822161511090037

القرنة/التربية/جامعة البصرة522ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميفاطمة عبد الحليم عبد الكريم لعيبي3823161512202131

القرنة/التربية/جامعة البصرة522اعدادية العزم المختلطةعلميايثار حسن احمد علي3824161512309012

القرنة/التربية/جامعة البصرة521ثانوية الرحال المختلطةعلميحسن شنداخ فرحان معارج3825161511317007

القرنة/التربية/جامعة البصرة521ثانوية الرافدين المختلطةعلميعلي رزاق ربيع رزوقي3826161511300051

القرنة/التربية/جامعة البصرة521اعدادية الهارثة للبنينعلميعلي عبد السالم غضبان مكي3827161511022110

القرنة/التربية/جامعة البصرة521ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتعلميرسل عباس ثامر محسن3828161512222006

القرنة/التربية/جامعة البصرة519ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميزينب زكي نعمة علي3829161512204017

القرنة/التربية/جامعة البصرة519ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميدانة إسماعيل إبراهيم خليفة3830161512204010

القرنة/التربية/جامعة البصرة519اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميوالء علي غني صيوان3831161512153064

القرنة/التربية/جامعة البصرة519اعدادية العزم المختلطةعلميمحمد عبد الحي هادي رداد3832161511309096

القرنة/التربية/جامعة البصرة519اعدادية القرنة للبناتعلميزينب عمار عطيه شالل3833161512154015

القرنة/التربية/جامعة البصرة518اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميماهر سليم جاسم مونس3834161511030115

القرنة/التربية/جامعة البصرة518اعدادية الكفاح للبنينعلميرمضان عبد الحميد رمضان محمد3835161511002078

القرنة/التربية/جامعة البصرة518ثانوية الشجرة الطيبة للبناتعلميحوراء ثائر عبد الصمد عبد الكريم3836161512252004

القرنة/التربية/جامعة البصرة518اعدادية التراث العربي للبناتعلميانوار غالب شياع حسب3837161512179008

القرنة/التربية/جامعة البصرة517اعدادية العروبة للبناتعلمياساور سالم عبد هللا نغيمش3838161512237003

القرنة/التربية/جامعة البصرة517ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميحسن فالح حسن محمود3839161511085033

القرنة/التربية/جامعة البصرة516اعدادية اليرموك للبنينعلميحبيب جاسم صاحب لعيوس3840161511033017

القرنة/التربية/جامعة البصرة515ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميزهراء جعفر محمد جاسم3841161512183036

القرنة/التربية/جامعة البصرة515اعدادية العزم المختلطةعلميمريم علي الزم ثامر3842161512309034
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القرنة/التربية/جامعة البصرة515ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميعلي حسن هادي كطافه3843161511089087

القرنة/التربية/جامعة البصرة515ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلميزهراء عبد الجبار علي محمد3844161512207017

القرنة/التربية/جامعة البصرة515اعدادية العزم المختلطةعلميصادق ناصر شناوه علي3845161511309043

القرنة/التربية/جامعة البصرة515ثانوية السياب المسائية األهلية للبنينعلميحسام علي محسن خزعل3846161511361007

القرنة/التربية/جامعة البصرة515اعدادية حيفا للبناتعلمييسرى نعمان منذر عبد اللطيف3847161512220056

القرنة/التربية/جامعة البصرة515اعدادية حيفا للبناتعلميفاطمة الزهراء احمد صالح حسين3848161512220036

القرنة/التربية/جامعة البصرة514ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميآيات مرتضى كريم عبود3849161512183010

القرنة/التربية/جامعة البصرة514اعدادية جيكور للبنينعلميعلي جعفر مجيد ابراهيم3850161511061083

القرنة/التربية/جامعة البصرة514ثانوية دجلة للبناتعلميغيهب احمد صحن عثمان3851161512243065

القرنة/التربية/جامعة البصرة513ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميفاطمة عبد الكريم زاجي عاتي3852161512202132

القرنة/التربية/جامعة البصرة512اعدادية العزم المختلطةعلميزهراء منصور ماطور ياقوت3853161512309022

القرنة/التربية/جامعة البصرة512ثانوية الزبير المسائية للبنينعلميخالد عزيز سعود وبدان3854161511355050

القرنة/التربية/جامعة البصرة512ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميأساور عبد الكاظم عبد الخالق عبد الحسين3855161512152003

القرنة/التربية/جامعة البصرة512ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةعلميايات خضر عباس حمود3856161512311004

القرنة/التربية/جامعة البصرة512ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلمييوسف حسن حاتم دينار3857161511085139

القرنة/التربية/جامعة البصرة511ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزينب حسين صبري نعمه3858161512152116

القرنة/التربية/جامعة البصرة511ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميمروه مصطفى علي حسن3859161512152193

القرنة/التربية/جامعة البصرة511اعدادية االندلس للبناتعلميزهرة عبد هللا احمد حسين3860161512170031

القرنة/التربية/جامعة البصرة511ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميدينا عدنان كامل عبد علي3861161512202063

القرنة/التربية/جامعة البصرة511اعدادية جيكور للبنينعلميمسلم عبد الحسين عبد هللا اسماعيل3862161511061127

القرنة/التربية/جامعة البصرة511اعدادية جيكور للبنينعلميسجاد زين العابدين حسين جاسم3863161511061061

القرنة/التربية/جامعة البصرة511ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعلي محمد عبد الحسين رمضان3864161511060215

القرنة/التربية/جامعة البصرة511اعدادية الفرزدق للبنينعلميعلي محمد علي محمد3865161511028101

القرنة/التربية/جامعة البصرة510ثانوية الرافدين المختلطةعلميبتول هاشم مال هللا صبيح3866161512300005

القرنة/التربية/جامعة البصرة510ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميتبارك حيدر عبد معارج3867161512165067

القرنة/التربية/جامعة البصرة510ثانوية رفح للبناتعلميعال يونس داود سلمان3868161512219065

القرنة/التربية/جامعة البصرة509ثانوية الكوثر للبناتعلميدعاء صالح حسن هاشم3869161512200005

القرنة/التربية/جامعة البصرة509ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميصابرين محمد مكي بدر3870161512202112

القرنة/التربية/جامعة البصرة509ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميحسين عبد الرحمن هاشم منصور3871161511090029

القرنة/التربية/جامعة البصرة509اعدادية االندلس للبناتعلميزهراء عباس صيهود شيحان3872161512170029

القرنة/التربية/جامعة البصرة509ثانوية القدوة المختلطةعلميضحى سامي شناوه علي3873161512314014

القرنة/التربية/جامعة البصرة509ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلميعلي جواد دوير عودة3874161511088026

القرنة/التربية/جامعة البصرة508ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلميمصطفى كاظم كوله كاطع3875161511088042

القرنة/التربية/جامعة البصرة508ثانوية الرجاء للبناتعلميزهراء كاصد عبد الحسين حمود3876161512178007
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القرنة/التربية/جامعة البصرة508ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلميحوراء عبد العباس طاهر سلطان3877161512207013

القرنة/التربية/جامعة البصرة508ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلميمرتضى محمد سعيد حسين مريوش3878161511088036

القرنة/التربية/جامعة البصرة507اعدادية المكاسب المسائية للبنينعلميميالد صباح عباس عبد الحسين3879161511371175

القرنة/التربية/جامعة البصرة507اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميزينب محسن بردان طعمه3880161512153038

القرنة/التربية/جامعة البصرة507ثانوية االعالم للبنينعلميحسام عبد هللا علي مدهوش3881161511045006

القرنة/التربية/جامعة البصرة507ثانوية انوار الحجة للبنينعلميمحمد شاكر علي جازع3882161511026086

القرنة/التربية/جامعة البصرة507اعدادية العزم المختلطةعلميأنور صباح شناوه علي3883161511309002

القرنة/التربية/جامعة البصرة506اعدادية القرنة للبنينعلميناهي عباس لفته يوسف3884161511027105

القرنة/التربية/جامعة البصرة506ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميعبير حميد مهدي حسن3885161512183076

القرنة/التربية/جامعة البصرة506اعدادية االحرار المسائية للبنينعلميضياء صبيح علي جاسم3886161511365057

القرنة/التربية/جامعة البصرة505ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميفاطمة فارس عبد الصاحب عبد اللطيف3887161512184315

القرنة/التربية/جامعة البصرة505ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميعلي خضير عباس جلود3888161511083045

القرنة/التربية/جامعة البصرة505اعدادية المرفأ للبناتعلميزهراء محمد خليل ابراهيم3889161512213025

القرنة/التربية/جامعة البصرة505ثانوية دجلة للبناتعلميمها سعيد عبد النبي سنبل3890161512243079

القرنة/التربية/جامعة البصرة504اعدادية حيفا للبناتعلميعرفات فاضل شاكر محمود3891161512220034

القرنة/التربية/جامعة البصرة504ثانوية القنوت للبناتعلميهدى جبار خميس حمود3892161512206043

القرنة/التربية/جامعة البصرة504ثانوية الرافدين المختلطةعلميزينب فرحان عبادي سلمان3893161512300015

القرنة/التربية/جامعة البصرة504اعدادية االريج للبناتعلميهيفاء عبد الستار جبار صبر3894161512238058

القرنة/التربية/جامعة البصرة504ثانوية االرتقاء للبناتعلميحوراء رياض محسن ساجت3895161512248005

القرنة/التربية/جامعة البصرة504االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد عزيز زبون عذاب3896161511001483

القرنة/التربية/جامعة البصرة504اعدادية القرنة للبنينعلميمرتضى رزاق بدن رابط3897161511027092

القرنة/التربية/جامعة البصرة504اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميعلي مصطفى خلف فرج3898161511050082

القرنة/التربية/جامعة البصرة504ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينعلمياحمد كيالن عبد القادر احمد3899161511005005

القرنة/التربية/جامعة البصرة503اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميعباس عدنان عكاب مجلي3900161511039078

القرنة/التربية/جامعة البصرة503اعدادية االندلس للبناتعلميزينب حسين علي جعفر3901161512170033

القرنة/التربية/جامعة البصرة503اعدادية العزم المختلطةعلميوسن سلمان جمعه فالح3902161512309048

القرنة/التربية/جامعة البصرة503اعدادية الخالصة للبناتعلميدعاء كاظم زغير جابر3903161512240050

القرنة/التربية/جامعة البصرة503ثانوية صنعاء للبناتعلميايات عبد الكريم سالم غانم3904161512221004

القرنة/التربية/جامعة البصرة503اعدادية البسمة للبناتعلميسماء جبار كاظم شمال3905161512257023

القرنة/التربية/جامعة البصرة570ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمه غالي مردان هليل3906161522200034

القرنة/التربية/جامعة البصرة567ثانوية الكوثر للبناتادبيمريم غازي وحيد سوادي3907161522200037

القرنة/التربية/جامعة البصرة560ثانوية الكوثر للبناتادبيازل ريسان كامل عبد علي3908161522200002

القرنة/التربية/جامعة البصرة544ثانوية الكوثر للبناتادبيهدى غازي وحيد سوادي3909161522200039

القرنة/التربية/جامعة البصرة538ثانوية صنعاء للبناتادبيمهى عودة عريمش عبد علي3910161522221047
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القرنة/التربية/جامعة البصرة538اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيسمية حسن طالب حسين3911161522153015

القرنة/التربية/جامعة البصرة536ثانوية صنعاء للبناتادبيرحاب عمار ردام لزم3912161522221023

القرنة/التربية/جامعة البصرة531اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيفاطمة مطر داخل مايع3913161522153021

القرنة/التربية/جامعة البصرة517ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتادبيمنى حبيب فاخر هندال3914161522202020

القرنة/التربية/جامعة البصرة513اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيبتول مرتضى حيال غضبان3915161522153004

القرنة/التربية/جامعة البصرة512ثانوية صنعاء للبناتادبيزينب لطيف عاشور طارش3916161522221030

القرنة/التربية/جامعة البصرة507اعدادية القرنة للبناتادبيدعاء ابراهيم عبد جبر3917161522154022

القرنة/التربية/جامعة البصرة504اعدادية الحسن البصري للبنينادبيصبري صالح صبري صالح3918161521036022

القرنة/التربية/جامعة البصرة500اعدادية القرنة للبناتادبيمروة فياض مهدي عبد الزهرة3919161522154065

القرنة/التربية/جامعة البصرة500ثانوية صنعاء للبناتادبيعذراء علي عبد الحسين داود3920161522221040

القرنة/التربية/جامعة البصرة498اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيميادة جميل زرزور طعمه3921161522153025

القرنة/التربية/جامعة البصرة498اعدادية القرنة للبناتادبيرهام شعبان صيوان جابر3922161522154030

القرنة/التربية/جامعة البصرة498اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمه ناظم صابر عبود3923161522179049

القرنة/التربية/جامعة البصرة497ثانوية بقية هللا األهلية للبنينادبياحمد فاضل مشمول كنيمش3924161521094002

القرنة/التربية/جامعة البصرة496ثانوية صنعاء للبناتادبيازهار مشاري عبد هللا موسى3925161522221001

القرنة/التربية/جامعة البصرة495اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء نضير محمد يعقوب3926161522246016

القرنة/التربية/جامعة البصرة495ثانوية الشعب للبنينادبيكاظم جبار مناتي عفات3927161521055022

القرنة/التربية/جامعة البصرة494اعدادية الفرزدق للبنينادبيحسين ناظم حافظ رحيم3928161521028018

القرنة/التربية/جامعة البصرة493ثانوية الشعب للبنينادبيرائد جابر داود علوان3929161521055010

القرنة/التربية/جامعة البصرة492اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبينوره جبار عامر عبيد3930161522153028

القرنة/التربية/جامعة البصرة490ثانوية الكوثر للبناتادبيعذراء مزهر عطيه كريم3931161522200031

القرنة/التربية/جامعة البصرة488ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيياسمين محسن قاطع ثامر3932161522252056

القرنة/التربية/جامعة البصرة488ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتادبيسارة جالل رحيم حسن3933161522202013

القرنة/التربية/جامعة البصرة485ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةادبيسارة عبد هللا احمد عبد هللا3934161522311008

القرنة/التربية/جامعة البصرة484ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةادبيزهراء راجح عبد صكلوك3935161522311006

القرنة/التربية/جامعة البصرة484ثانوية المعرفة للبناتادبيحوراء عارف عبد الزهره محسن3936161522175006

القرنة/التربية/جامعة البصرة484ثانوية دجلة للبناتادبيأطياف صفاء عاصي صحن3937161522243004

القرنة/التربية/جامعة البصرة481اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزينب كريم خلف سالم3938161522153010

القرنة/التربية/جامعة البصرة480ثانوية الكوثر للبناتادبيسحر عدنان لعيبي كاظم3939161522200027

القرنة/التربية/جامعة البصرة480ثانوية دجلة للبناتادبيزينب ثامر حمزة علي3940161522243028

القرنة/التربية/جامعة البصرة476ثانوية الزوراء للبناتادبيياسمين فالح حسن عبد هللا3941161522180028

القرنة/التربية/جامعة البصرة471ثانوية الشعب للبنينادبيعلي عباس حنتوش نجم3942161521055018

القرنة/التربية/جامعة البصرة470الخارجياتادبيفاطمه محمد مصطفى ابراهيم3943161522401054

القرنة/التربية/جامعة البصرة469ثانوية صنعاء للبناتادبيتهاني كاظم مكطوف ستير3944161522221017
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القرنة/التربية/جامعة البصرة469ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتادبيزينب سلمان شامخ عبود3945161522202010

القرنة/التربية/جامعة البصرة467اعدادية القرنة للبناتادبيهيام كريم محسن عيسى3946161522154082

القرنة/التربية/جامعة البصرة464ثانوية صنعاء للبناتادبيحنان نوري عبد الرضا جبيل3947161522221019

القرنة/التربية/جامعة البصرة464ثانوية دجلة للبناتادبينوران حميد سالم علي3948161522243064

القرنة/التربية/جامعة البصرة463ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيهاله زكي قاسم عيسى3949161522312010

القرنة/التربية/جامعة البصرة463ثانوية صنعاء للبناتادبيريهام عدالن مناتي عدالن3950161522221025

القرنة/التربية/جامعة البصرة462ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيأمياد عبد جبار قاسم3951161522312001

القرنة/التربية/جامعة البصرة461ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةادبيعقيله زكي عبد ربه شهيب3952161522311009

القرنة/التربية/جامعة البصرة461ثانوية دجلة للبناتادبياسراء يوسف هاشم حمادي3953161522243011

القرنة/التربية/جامعة البصرة460اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيبتول كامل ساجت عبد النبي3954161522153003

القرنة/التربية/جامعة البصرة460اعدادية القرنة للبناتادبينادية سعيد جليل موسى3955161522154075

القرنة/التربية/جامعة البصرة459اعدادية التراث العربي للبناتادبيزينب غالب صبيح محمد3956161522179029

القرنة/التربية/جامعة البصرة459ثانوية المعرفة للبناتادبيضفاف مصطفى نعمه زبالة3957161522175017

القرنة/التربية/جامعة البصرة458ثانوية الكوثر للبناتادبياالء نوري فاخر سعد3958161522200006

القرنة/التربية/جامعة البصرة457ثانوية الكوثر للبناتادبياسراء قاسم رحيم مشجل3959161522200005

القرنة/التربية/جامعة البصرة456اعدادية التراث العربي للبناتادبيمريم خالد هجول عبود3960161522179052

القرنة/التربية/جامعة البصرة455ثانوية دجلة للبناتادبيمريم عبد الزهرة كاظم سمحاق3961161522243056

القرنة/التربية/جامعة البصرة455ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمة حسن عبد اللطيف حنتوش3962161522200032

القرنة/التربية/جامعة البصرة454اعدادية الفرزدق للبنينادبيعلي سالم مردان جاسم3963161521028044

القرنة/التربية/جامعة البصرة454ثانوية القنوت للبناتادبيفاطمة جاسم محمد صالح3964161522206017

القرنة/التربية/جامعة البصرة454ثانوية الكوثر للبناتادبيام البنين جاسم محمد باقر3965161522200007

القرنة/التربية/جامعة البصرة453ثانوية الكوثر للبناتادبيمريم جبار ساري صالح3966161522200036

القرنة/التربية/جامعة البصرة451اعدادية المرفأ للبناتادبيضحى عقيل قاسم جبار3967161522213054

القرنة/التربية/جامعة البصرة449اعدادية االبتسامة للبناتادبيايالف جميل صالح عبد الرحمن3968161522253006

القرنة/التربية/جامعة البصرة449ثانوية الشعب للبنينادبيادهم نزار كاطع جارح3969161521055005

القرنة/التربية/جامعة البصرة449ثانوية صنعاء للبناتادبيبسمه صبيح سالم موسى3970161522221015

القرنة/التربية/جامعة البصرة449ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةادبينورا سعيد صالح خليفه3971161522311013

القرنة/التربية/جامعة البصرة449ثانوية صنعاء للبناتادبيبان جهاد علي حسين3972161522221014

القرنة/التربية/جامعة البصرة447ثانوية دجلة للبناتادبيرحاب عبد هللا مزهر فرهود3973161522243021

القرنة/التربية/جامعة البصرة446اعدادية القرنة للبناتادبيفاطمه عطا موسى هاشم3974161522154057

القرنة/التربية/جامعة البصرة446اعدادية الفرزدق للبنينادبيأحمد عبد الحليم عبد الكريم لعيبي3975161521028005

القرنة/التربية/جامعة البصرة445اعدادية التراث العربي للبناتادبيزينب غني كحط حسن3976161522179030

القرنة/التربية/جامعة البصرة445اعدادية التراث العربي للبناتادبينبراس رشاش علي صقر3977161522179055

القرنة/التربية/جامعة البصرة445ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبياستبرق نوري سعيد علي3978161522203003
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القرنة/التربية/جامعة البصرة445ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيهديل مصطفى عبد الخالق مجيد3979161522252054

القرنة/التربية/جامعة البصرة444ثانوية ام ايمن للبناتادبيوئام جوده نعمه عبيد3980161522269033

القرنة/التربية/جامعة البصرة444ثانوية صنعاء للبناتادبياطياف صبيح محمد صالح3981161522221006

القرنة/التربية/جامعة البصرة444ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيآيات عوده خلف عيسى3982161522312002

القرنة/التربية/جامعة البصرة443ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةادبيزينب كاظم ناصر عبد الرسول3983161522311007

القرنة/التربية/جامعة البصرة443اعدادية الفرزدق للبنينادبيأحمد عودة عريمش عبد علي3984161521028006

القرنة/التربية/جامعة البصرة442ثانوية القنوت للبناتادبيضحى عبد الحسن عبد الرحيم نوفان3985161522206014

القرنة/التربية/جامعة البصرة442اعدادية التراث العربي للبناتادبيكفايه مانع رحيم حمادي3986161522179050

القرنة/التربية/جامعة البصرة442اعدادية الطالئع للبنينادبيكريم سالم عباس نجم3987161521012041

القرنة/التربية/جامعة البصرة441ثانوية الشعب للبنينادبياحمد بشير مهاوي جبر3988161521055003

القرنة/التربية/جامعة البصرة440ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيحيدر وليد خالد حسين3989161521312008

القرنة/التربية/جامعة البصرة439ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةادبياحمد كاظم ناصر عبد الرسول3990161521311002

القرنة/التربية/جامعة البصرة439اعدادية فتى االسالم للبنينادبينهضت عبد القادر خلف عبد هللا3991161521112047

القرنة/التربية/جامعة البصرة439ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيمريم عبد الكريم عبد عريمش3992161522312007

القرنة/التربية/جامعة البصرة439ثانوية حجر بن عدي للبنينادبيعلي اسعد عبد الحسين فالح3993161521062038

القرنة/التربية/جامعة البصرة439اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسن ماجد عبد الوهاب عبد االمام3994161521052019

القرنة/التربية/جامعة البصرة439ثانوية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيحسن علي عبد الكريم نجم3995161521358019

القرنة/التربية/جامعة البصرة439اعدادية الطالئع للبنينادبيضياء حسين عزيز سمير3996161521012021

القرنة/التربية/جامعة البصرة438ثانوية المدينة للبنينادبيعبد الرضا نوري سلمان هاشم3997161521029023

القرنة/التربية/جامعة البصرة438ثانوية الكوثر للبناتادبيساره سمير حامد ذبيح3998161522200023

القرنة/التربية/جامعة البصرة437اعدادية القرنة للبنينادبيعلي نبيه جلوب هادي3999161521027040

القرنة/التربية/جامعة البصرة437ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيحسن علي عبد الحسين مفتن4000161521351006

القرنة/التربية/جامعة البصرة436ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيضرغام رياض جاسم محمد4001161521351014

القرنة/التربية/جامعة البصرة436اعدادية القرنة للبناتادبيصبا عبد الباري علي عبد علي4002161522154052

القرنة/التربية/جامعة البصرة436اعدادية الرسالة للبنينادبيمحمد نزار كاظم هاشم4003161521013038

القرنة/التربية/جامعة البصرة436اعدادية االكرمين للبنينادبيحسن نعيم جبار عظيم4004161521017021

القرنة/التربية/جامعة البصرة435اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء رحيم طبك جودة4005161522226037

القرنة/التربية/جامعة البصرة435ثانوية دجلة للبناتادبيايناس ماجد محيسن زعيبل4006161522243015

القرنة/التربية/جامعة البصرة435اعدادية القرنة للبناتادبيبسمة سعد بشير جاسم4007161522154013

القرنة/التربية/جامعة البصرة434اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيسجاد سعد خلف مختاض4008161521020040

القرنة/التربية/جامعة البصرة434اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبياحمد عباس عبد الرزاق عبد علي4009161521020006

القرنة/التربية/جامعة البصرة434ثانوية الماجدات للبناتادبيتبارك عبد األمير موسى علي4010161522211006

القرنة/التربية/جامعة البصرة434ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبياسماء صدام ناصر مزيد4011161522252004

القرنة/التربية/جامعة البصرة434اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى محمد منان داغر4012161521006070
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القرنة/التربية/جامعة البصرة434اعدادية الجمهورية للبناتادبيمنى بشير سمير مجيد4013161522239054

التربية للبنات/جامعة البصرة579اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميمعصومه محمد عبد العزيز عباس4014161512218113

التربية للبنات/جامعة البصرة576اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميمها عبد هللا شاكر عبد هللا4015161512218115

التربية للبنات/جامعة البصرة569ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميرسل عادل ناجي مسلم4016161512184131

التربية للبنات/جامعة البصرة534اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميزينب حسن علوان خضير4017161512218054

التربية للبنات/جامعة البصرة531اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميزمن ستار كطافه حسين4018161512210047

التربية للبنات/جامعة البصرة531ثانوية ذات الصواري للبناتعلمياسراء ميثاق عباس علي4019161512216001

التربية للبنات/جامعة البصرة529اعدادية البصرة للبناتعلميصفا صبيح عزيز حسن علي4020161512234092

التربية للبنات/جامعة البصرة521اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميدانيه مشتاق طالب هاشم4021161512218029

التربية للبنات/جامعة البصرة519اعدادية شط العرب للبناتعلمياسراء خليل عبيد عبود4022161512226007

التربية للبنات/جامعة البصرة519اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميوالء معيبد خلف راشد4023161512164061

التربية للبنات/جامعة البصرة518ثانوية الرجاء للبناتعلمياطياف مالك خير هللا حسين4024161512178002

التربية للبنات/جامعة البصرة518اعدادية الفاو للبناتعلميزهراء ابراهيم خلف محمد4025161512225031

التربية للبنات/جامعة البصرة517اعدادية شط العرب للبناتعلميمريم علي ظاهر عبد المجيد4026161512226160

التربية للبنات/جامعة البصرة517ثانوية العلياء للبناتعلميعلياء جواد عبد اللطيف عواد4027161512227046

التربية للبنات/جامعة البصرة517ثانوية رفح للبناتعلميياسمين زكي محي جاسم4028161512219099

التربية للبنات/جامعة البصرة515ثانوية النبأ للبناتعلميساره رشاد عبد الحميد عبد المجيد4029161512215013

التربية للبنات/جامعة البصرة515اعدادية الهارثة للبناتعلمينور الهدى صالح مهدي محمد4030161512176158

التربية للبنات/جامعة البصرة515اعدادية الفواطم للبناتعلمينادية جبار نعيم طعمة4031161512172052

التربية للبنات/جامعة البصرة515اعدادية شط العرب للبناتعلميزينب هاشم عبد االمام عبد اللطيف4032161512226101

التربية للبنات/جامعة البصرة513ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميبنين يوسف عبد الواحد جلوب4033161512187012

التربية للبنات/جامعة البصرة513اعدادية االندلس للبناتعلميفاطمه كمال عبد النبي حسين4034161512170050

التربية للبنات/جامعة البصرة513اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميضحى سعد محمد علي4035161512245040

التربية للبنات/جامعة البصرة513اعدادية الخنساء للبناتعلميرؤى سعد سلمان جابر4036161512230011

التربية للبنات/جامعة البصرة513ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلمياسماء جمعه سلمان حسن4037161512260001

التربية للبنات/جامعة البصرة512اعدادية البسمة للبناتعلميأديان ميثم أحمد عيسى4038161512257002

التربية للبنات/جامعة البصرة512اعدادية الهدى للبناتعلميضحى رياض جاسم كويني4039161512150039

التربية للبنات/جامعة البصرة512اعدادية البسمة للبناتعلميسكينه ستار عبد الرحمن محمد4040161512257022

التربية للبنات/جامعة البصرة512ثانوية نازك المالئكة للبناتعلميسيماء احمد عبد الجبار عبد الكريم4041161512265016

التربية للبنات/جامعة البصرة511اعدادية البسمة للبناتعلميخيرية حسن كماش كزار4042161512257010

التربية للبنات/جامعة البصرة511اعدادية االبتسامة للبناتعلميحنين ظافر ناصر عبود4043161512253009

التربية للبنات/جامعة البصرة510ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميريان صفاء احمد عسكر4044161512165132

التربية للبنات/جامعة البصرة510اعدادية غدير خم للبناتعلميفاطمه كاظم بندر عاشور4045161512268026

التربية للبنات/جامعة البصرة510ثانوية ام ايمن للبناتعلمينجالء ثجيل دشر جبر4046161512269024
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التربية للبنات/جامعة البصرة510ثانوية السيبة للبناتعلميغفران جاسم محمد ناصر4047161512250009

التربية للبنات/جامعة البصرة509اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميآيات جاسم محمد عبيد4048161512153002

التربية للبنات/جامعة البصرة509الخارجياتعلمييقين عبد االمير حسين علي4049161512401013

التربية للبنات/جامعة البصرة595اعدادية الشنقيطي للبناتادبيسها عثمان محمود عثمان4050161522209042

التربية للبنات/جامعة البصرة588ثانوية دجلة للبناتادبيمواهب رشاش عبد الزهرة عبد هللا4051161522243058

التربية للبنات/جامعة البصرة569اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزينب فليح مظلوم جابر4052161522209034

التربية للبنات/جامعة البصرة543اعدادية االبتسامة للبناتادبيرحاب كاظم حميد عيسى4053161522253015

التربية للبنات/جامعة البصرة538اعدادية االريج للبناتادبيسرور عبد الرزاق رضا مهنه4054161522238019

التربية للبنات/جامعة البصرة534اعدادية الفواطم للبناتادبيميالد عبد الحكيم ناصر جاسم4055161522172063

التربية للبنات/جامعة البصرة528ثانوية الزوراء للبناتادبيزهراء ايوب يوسف يعقوب4056161522180011

التربية للبنات/جامعة البصرة528اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيهيفاء مجيد موحان سالم4057161522164046

التربية للبنات/جامعة البصرة525ثانوية الوركاء للبناتادبيزينب جواد كاظم عبد الرضا4058161522244028

التربية للبنات/جامعة البصرة525اعدادية المرفأ للبناتادبيفاطمة عبد الرحمن كاظم موسى4059161522213058

التربية للبنات/جامعة البصرة523اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبينور عبد الخالق سبتي خضر4060161522168037

التربية للبنات/جامعة البصرة522اعدادية  الميقات للبناتادبيانوار فيصل عبد هللا بحير4061161522194010

التربية للبنات/جامعة البصرة521اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيهبه هادي حبيب موسى4062161522217092

التربية للبنات/جامعة البصرة520اعدادية الفضيلة للبناتادبيايام مطلق ضاحي علي4063161522212009

التربية للبنات/جامعة البصرة517اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه علي كاظم عباس4064161522212043

التربية للبنات/جامعة البصرة515ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيأديان حامد ناصر صالح4065161522265001

التربية للبنات/جامعة البصرة512اعدادية الفضيلة للبناتادبيكفاح عبد هللا عيسى جابر4066161522212045

التربية للبنات/جامعة البصرة512ثانوية رفح للبناتادبيمنيره عبد الكريم جاسم محمد4067161522219043

التربية للبنات/جامعة البصرة509اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيندين كامل زويد حسين4068161522164041

التربية للبنات/جامعة البصرة506اعدادية المعالي للبناتادبيصفا كريم عيدان وهيب4069161522173036

التربية للبنات/جامعة البصرة498ثانوية الزوراء للبناتادبيايناس صبري محمد صالح4070161522180002

التربية للبنات/جامعة البصرة495ثانوية مكة المكرمة للبناتادبيزهراء عبد علي صالح حمود4071161522236019

التربية للبنات/جامعة البصرة494اعدادية الفواطم للبناتادبيزينب ظاهر عباس جوهي4072161522172036

التربية للبنات/جامعة البصرة494اعدادية الفضيلة للبناتادبيامل عطا هللا ضاري حمود4073161522212006

التربية للبنات/جامعة البصرة493اعدادية العقيدة للبناتادبيشهد عبد الرزاق عدنان محمد4074161522231029

التربية للبنات/جامعة البصرة492اعدادية الفواطم للبناتادبينبأ خيري مرزوك حسان4075161522172064

التربية للبنات/جامعة البصرة491اعدادية العباسية للبناتادبيزهراء جاسم عاتي سلمان4076161522233025

التربية للبنات/جامعة البصرة490ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتادبينور الهدى ادريس عبد الرزاق جيجان4077161522202022

التربية للبنات/جامعة البصرة489اعدادية الفاو للبناتادبيسجى علي محمد والي4078161522225045

التربية للبنات/جامعة البصرة486اعدادية الوثبة للبناتادبيفاطمة صادق قاسم عبد الرضا4079161522241053

التربية للبنات/جامعة البصرة484اعدادية العباسية للبناتادبيمنار مهدي شاكر محمود4080161522233053
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التربية للبنات/جامعة البصرة483ثانوية الجامعة للبناتادبياسراء مسلم عبد النبي مخور4081161522155003

التربية للبنات/جامعة البصرة483اعدادية الهدى للبناتادبياعياد جبار عباس جبار4082161522150005

التربية للبنات/جامعة البصرة482ثانوية الوركاء للبناتادبياميرة فاضل حمزة عباس4083161522244007

التربية للبنات/جامعة البصرة481ثانوية دجلة للبناتادبيهالة ماهر جاسم مركب4084161522243067

التربية للبنات/جامعة البصرة481اعدادية الفضيلة للبناتادبيعال صبري غازي طوبان4085161522212036

التربية للبنات/جامعة البصرة480ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزمزم فؤاد طعمه عبد هللا4086161522203011

التربية للبنات/جامعة البصرة480ثانوية مكة المكرمة للبناتادبيكريمة كاظم حبيب عبد الحسين4087161522236034

التربية للبنات/جامعة البصرة479اعدادية الجمهورية للبناتادبيسجى باسم قاطع خضير4088161522239039

التربية للبنات/جامعة البصرة478اعدادية المرفأ للبناتادبياالء محسن محمد ايوب4089161522213009

التربية للبنات/جامعة البصرة478ثانوية مكة المكرمة للبناتادبيمروه محمد طاهر حسين4090161522236036

التربية للبنات/جامعة البصرة478ثانوية السيبة للبناتادبياسراء كامل عباس حمدان4091161522250002

التربية للبنات/جامعة البصرة477ثانوية النبأ للبناتادبيمريم حسن عبيد عيدان4092161522215039

التربية للبنات/جامعة البصرة477اعدادية المرفأ للبناتادبيدالل عبد الهادي عبد الرحيم عبد الرزاق4093161522213029

التربية للبنات/جامعة البصرة477اعدادية البسمة للبناتادبيآيات محسن فليح صباح4094161522257007

التربية للبنات/جامعة البصرة477اعدادية االريج للبناتادبيسماح صفاء خضير جابر4095161522238021

التربية للبنات/جامعة البصرة476اعدادية الوثبة للبناتادبيشفق باسم خلف شخير4096161522241045

التربية للبنات/جامعة البصرة475اعدادية المعالي للبناتادبيساره علي محمد بدن4097161522173029

التربية للبنات/جامعة البصرة475اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيخديجه عبد األمير قاسم حسون4098161522217034

التربية للبنات/جامعة البصرة475اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيساره سعد محمد يوسف4099161522210051

التربية للبنات/جامعة البصرة474اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزهراء رضا علي حسين4100161522245016

التربية للبنات/جامعة البصرة472اعدادية البسمة للبناتادبينورا علي عبد الحسين سلطان4101161522257042

التربية للبنات/جامعة البصرة472ثانوية الكوثر للبناتادبيحوراء جوني عرير منومس4102161522200013

التربية للبنات/جامعة البصرة472ثانوية النبأ للبناتادبيضحى حسين طاهر احمد4103161522215033

التربية للبنات/جامعة البصرة469اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور الهدى محمد عبد السيد شبل4104161522246031

التربية للبنات/جامعة البصرة467اعدادية االبتسامة للبناتادبيزهراء والء سهيل محمد4105161522253020

التربية للبنات/جامعة البصرة466اعدادية حيفا للبناتادبيزمن كاظم عبد الرسول محمد4106161522220018

التربية للبنات/جامعة البصرة465اعدادية الجمهورية للبناتادبيبتول يعقوب مطشر دخيل4107161522239012

التربية للبنات/جامعة البصرة465اعدادية العقيدة للبناتادبيحوراء باقر محمد شبر عدنان4108161522231010

التربية للبنات/جامعة البصرة464اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبينارمين سمير سامي جابر4109161522164039

التربية للبنات/جامعة البصرة464ثانوية الشام للبناتادبيدعاء علي نعيم زغير4110161522254007

التربية للبنات/جامعة البصرة463اعدادية العشار للبناتادبيسال نزار حنظل علي4111161522228022

التربية للبنات/جامعة البصرة462اعدادية االندلس للبناتادبينور كاظم ثامر احمد4112161522170059

التربية للبنات/جامعة البصرة461اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزينب سالم حسين مذكور4113161522210043

التربية للبنات/جامعة البصرة460اعدادية العشار للبناتادبيزهراء جهاد طالب نعمه4114161522228015
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التربية للبنات/جامعة البصرة460اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبينور الجنان كامل زويد حسين4115161522164043

التربية للبنات/جامعة البصرة459ثانوية ام ايمن للبناتادبيزينب جاسم عبد الحسين محمود4116161522269009

التربية للبنات/جامعة البصرة458ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيروان عادل محمد يوسف4117161522265013

التربية للبنات/جامعة البصرة458اعدادية الجمهورية للبناتادبيزهراء داود سلمان يوسف4118161522239026

التربية للبنات/جامعة البصرة456ثانوية العلياء للبناتادبيزينب عيدان فليح شبير4119161522227020

التربية للبنات/جامعة البصرة456اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيشيماء ضياء عبد المنعم محمد4120161522217067

التربية للبنات/جامعة البصرة455اعدادية العشار للبناتادبيحنين عماد محمد حسين4121161522228009

التربية للبنات/جامعة البصرة455ثانوية صنعاء للبناتادبينور الدين ماجد ناصر مناتي4122161522221050

التربية للبنات/جامعة البصرة455ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيضحى عبد الرزاق علي حسين4123161522203019

التربية للبنات/جامعة البصرة455ثانوية التعاون للبناتادبيفاطمه كامل مخيلف نهيب4124161522267022

التربية للبنات/جامعة البصرة454اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيأفراح شاكر درويش معتوق4125161522217001

التربية للبنات/جامعة البصرة454اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه شطراوي كشيش وهيب4126161522212041

التربية للبنات/جامعة البصرة453اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم سلمان عبد الكريم فرحان4127161522212047

التربية للبنات/جامعة البصرة453اعدادية العشار للبناتادبيشهد مؤيد عبد أحمد هادي4128161522228024

التربية للبنات/جامعة البصرة452ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب عدنان مجيد عزيز4129161522216026

التربية للبنات/جامعة البصرة449ثانوية نور الزهراء للبناتادبيجيهان نزار حسن محمد4130161522214004

التربية للبنات/جامعة البصرة449اعدادية الهدى للبناتادبيهدى باسم فاضل علوان4131161522150049

التربية للبنات/جامعة البصرة448اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبياالء ناصر اسماعيل علي4132161522210008

التربية للبنات/جامعة البصرة448اعدادية الشنقيطي للبناتادبيساره عبد المجيد عبد هللا مطرود4133161522209039

التربية للبنات/جامعة البصرة447اعدادية الجمهورية للبناتادبيمريم ضياء محمد امين محمد حسين4134161522239051

التربية للبنات/جامعة البصرة446اعدادية المعالي للبناتادبيرفل رفعت ابراهيم عبادي4135161522173019

التربية للبنات/جامعة البصرة446اعدادية غزة للبناتادبيايمان حمد راضي معشي4136161522208008

التربية للبنات/جامعة البصرة446اعدادية العهد الزاهر للبناتادبينور الهدى عبد هللا نجم عبيد4137161522245054

التربية للبنات/جامعة البصرة446اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيهند جليل كريم عبيد4138161522210108

التربية للبنات/جامعة البصرة446ثانوية الزينبيات للبناتادبياسراء جواد كاظم حسن4139161522258003

التربية للبنات/جامعة البصرة446ثانوية ذات الصواري للبناتادبيعبير عامر محمد بجاي4140161522216032

التربية للبنات/جامعة البصرة445اعدادية سبأ للبناتادبيتقى حميد فزاع عبد هللا4141161522174010

التربية للبنات/جامعة البصرة445اعدادية شط العرب للبناتادبيمريم ماجد حميد احمد4142161522226091

التربية للبنات/جامعة البصرة445اعدادية البيان للبناتادبيفاطمة حيدر جعفر لفته4143161522223037

التربية للبنات/جامعة البصرة445اعدادية الجمهورية للبناتادبيساره جاسم محمد طالل4144161522239035

التربية للبنات/جامعة البصرة445ثانوية التعاون للبناتادبيعجائب راضي مهاوش شيحان4145161522267021

التربية للبنات/جامعة البصرة445اعدادية الخنساء للبناتادبيغدير عبد االمير عبد الواحد حمود4146161522230034

التربية للبنات/جامعة البصرة445ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيقمر عدنان جعفر عبد الواحد4147161522229011

التربية للبنات/جامعة البصرة445ثانوية النبأ للبناتادبياديان علي طاهر احمد4148161522215001
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التربية للبنات/جامعة البصرة445اعدادية حيفا للبناتادبيايمان صادق محمد جواد عبد الرضا4149161522220006

التربية للبنات/جامعة البصرة444اعدادية شط العرب للبناتادبينورا شهاب حمد حسن4150161522226103

التربية للبنات/جامعة البصرة444اعدادية شط العرب للبناتادبيهدى عدنان محسن عبود4151161522226109

التربية للبنات/جامعة البصرة444اعدادية الهارثة للبناتادبيدعاء صالح عبد المهدي يوسف4152161522176024

التربية للبنات/جامعة البصرة444ثانوية رفح للبناتادبيغدير عبد االمير عباس عاشور4153161522219032

التربية للبنات/جامعة البصرة444اعدادية البسمة للبناتادبيزنوبة سعد مطر عباس4154161522257020

التربية للبنات/جامعة البصرة444اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزينب صبيح دبيخي جاسم4155161522245019

التربية للبنات/جامعة البصرة444اعدادية الهارثة للبناتادبيسندس حسن عبد المحسن مصبح4156161522176051

التربية للبنات/جامعة البصرة444ثانوية ام ايمن للبناتادبيمريم موسى عبد غياض4157161522269024

التربية للبنات/جامعة البصرة444اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيهدى محمد سعد سوادي4158161522217093

التربية للبنات/جامعة البصرة443اعدادية غزة للبناتادبيوسن قاسم يوسف عبودي4159161522208038

التربية للبنات/جامعة البصرة443اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيرؤى محمد علي زغير4160161522168012

التربية للبنات/جامعة البصرة443ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزينب رياض عبد االمير عيسى4161161522222007

التربية للبنات/جامعة البصرة443اعدادية البسمة للبناتادبيإسراء غالب جار هللا سعيد4162161522257004

التربية للبنات/جامعة البصرة443اعدادية سبأ للبناتادبيندى علي غضبان دلي4163161522174040

التربية للبنات/جامعة البصرة443اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيرباب صبري مظلوم جبر4164161522164013

التربية للبنات/جامعة البصرة443ثانوية دجلة للبناتادبيعفاف جواد داخل حبيب4165161522243046

التربية للبنات/جامعة البصرة442اعدادية المعالي للبناتادبيفاتن ثائر احمد طاهر4166161522173040

التربية للبنات/جامعة البصرة442ثانوية صنعاء للبناتادبيسارة لفته بدر حمد4167161522221031

التربية للبنات/جامعة البصرة442ثانوية صنعاء للبناتادبييقين عربي معارج كشيش4168161522221057

التربية للبنات/جامعة البصرة442اعدادية البيان للبناتادبيحوراء الزم قاسم جابر4169161522223019

التربية للبنات/جامعة البصرة442اعدادية  الميقات للبناتادبيرسل عقيل فلحي نعمه4170161522194029

التربية للبنات/جامعة البصرة442ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيلهيب عالء مهدي صالح4171161522381044

التربية للبنات/جامعة البصرة442اعدادية العباسية للبناتادبيهجران علي قنبر حسن4172161522233061

التربية للبنات/جامعة البصرة442اعدادية العباسية للبناتادبيرنا تاجي جبار عبد هللا4173161522233022

التربية للبنات/جامعة البصرة442اعدادية الفضيلة للبناتادبينور الهدى ستار عبد علي ظاهر4174161522212052

التربية للبنات/جامعة البصرة442اعدادية المرفأ للبناتادبيزينب ناصر عطيه عبيد4175161522213044

التربية للبنات/جامعة البصرة442ثانوية ام ايمن للبناتادبيزينب كريم جاسم جبر4176161522269011

التربية للبنات/جامعة البصرة441اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيفاطمة سفيح كريم لفته4177161522168032

التربية للبنات/جامعة البصرة441ثانوية البتول للبناتادبيزمن رحيم معالك بدن4178161522242023

التربية للبنات/جامعة البصرة441اعدادية العشار للبناتادبيبنين سعد عبد الكريم قاسم4179161522228006

التربية للبنات/جامعة البصرة440اعدادية الفاو للبناتادبيضحى جواد اسماعيل ناهي4180161522225052

التربية للبنات/جامعة البصرة440اعدادية الهارثة للبناتادبيسهام راهي عجيل عبد العالي4181161522176052

التربية للبنات/جامعة البصرة440اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيابتهال ابراهيم اسماعيل صالح4182161522217010
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التربية للبنات/جامعة البصرة440ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيدنيا عباس فاضل حسون4183161522249004

التربية للبنات/جامعة البصرة440ثانوية االسراء للبناتادبيزمن خير هللا محمد علي كاظم4184161522158004

التربية للبنات/جامعة البصرة440ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيغدير محمد ناصر كاظم4185161522163016

التربية للبنات/جامعة البصرة440ثانوية الكوثر للبناتادبيزينب ابو السود جازع حسن4186161522200019

التربية للبنات/جامعة البصرة439اعدادية غزة للبناتادبيهنادي عبد الرزاق شايش حسين4187161522208036

التربية للبنات/جامعة البصرة439ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيامال قاسم صبيح عواد4188161522224004

التربية للبنات/جامعة البصرة439اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء عباس وهيب شكري4189161522257023

التربية للبنات/جامعة البصرة439اعدادية الوثبة للبناتادبيوداد صبيح حميد محمد4190161522241081

التربية للبنات/جامعة البصرة439اعدادية األبلة للبناتادبيعذراء كريم علي حسن4191161522171029

التربية للبنات/جامعة البصرة438ثانوية الزوراء للبناتادبيهدى جاسم محمد عطيوي4192161522180025

التربية للبنات/جامعة البصرة438ثانوية العلياء للبناتادبيحنين جبار ثامر ناصر4193161522227011

التربية للبنات/جامعة البصرة438اعدادية البيان للبناتادبيفاطمة جميل عبد االمام عبادي4194161522223036

التربية للبنات/جامعة البصرة438اعدادية األبلة للبناتادبيغسق رحيم يالي غازي4195161522171030

التربية للبنات/جامعة البصرة438اعدادية الهدى للبناتادبيحنين حسن علي رضا حسين4196161522150011

التربية للبنات/جامعة البصرة438اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيمروة علي جاسم محمد4197161522245046

التربية للبنات/جامعة البصرة438اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيعذراء صبيح عذيب جابر4198161522164028

التربية للبنات/جامعة البصرة438اعدادية األبلة للبناتادبيحنين عبد الكريم صبر عبد الكريم4199161522171007

التربية للبنات/جامعة البصرة438اعدادية المعقل للبناتادبيوسن عسكر سعد جراح4200161522169048

التربية للبنات/جامعة البصرة438ثانوية الكفاح االهلية للبناتادبيشهد كاظم طالب عبود4201161522190006

التربية للبنات/جامعة البصرة438اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيايمان صالح مالك جبار4202161522245007

التربية للبنات/جامعة البصرة437اعدادية المعالي للبناتادبينبأ احمد عبد الزهرة أوحيد4203161522173048

التربية للبنات/جامعة البصرة437اعدادية الهدى للبناتادبينور الهدى صالح كاظم فرج4204161522150042

التربية للبنات/جامعة البصرة437ثانوية ذات الصواري للبناتادبينور عبد الكريم عبد الواحد شالل4205161522216043

التربية للبنات/جامعة البصرة437ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبينرجس صباح فرحان عبيد4206161522203030

التربية للبنات/جامعة البصرة437اعدادية األبلة للبناتادبيهاله محمد شهاب عبد الكريم4207161522171051

التربية للبنات/جامعة البصرة437اعدادية  الميقات للبناتادبينور محمد خشين حنون4208161522194079

التربية للبنات/جامعة البصرة436اعدادية االندلس للبناتادبيايات جواد كاظم محسن4209161522170004

التربية للبنات/جامعة البصرة436ثانوية صنعاء للبناتادبيشهد عبد الباري جمعه فعيل4210161522221036

التربية للبنات/جامعة البصرة436اعدادية الجمهورية للبناتادبيبتول مكي عبد الصاحب محمد4211161522239011

التربية للبنات/جامعة البصرة436اعدادية العباسية للبناتادبيقمر سعد عبد الحسين عبد الصاحب4212161522233049

التربية للبنات/جامعة البصرة436ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيبشائر عيد عبيد محسن4213161522266007

التربية للبنات/جامعة البصرة436اعدادية المعقل للبناتادبينور سعيد مهدي حبيب4214161522169042

التربية للبنات/جامعة البصرة435اعدادية البيان للبناتادبيتغريد علي حميد عبد علي4215161522223014

التربية للبنات/جامعة البصرة435ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيميامي حامد محمود سعيد4216161522381049
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التربية للبنات/جامعة البصرة435ثانوية السياب االهلية للبناتادبيزهراء عدنان عاصف علوان4217161522161006

التربية للبنات/جامعة البصرة435اعدادية الهدى للبناتادبيرسل نجم عبد الحسين راضي4218161522150015

التربية للبنات/جامعة البصرة434اعدادية الشنقيطي للبناتادبيأطياف فاضل كاطع هندال4219161522209006

التربية للبنات/جامعة البصرة434اعدادية الشنقيطي للبناتادبيانعام باسم سالم سلمان4220161522209011

التربية للبنات/جامعة البصرة434ثانوية نور الزهراء للبناتادبيحوراء حاتم عبيد وادي4221161522214005

التربية للبنات/جامعة البصرة434اعدادية العشار للبناتادبيعال رياض ذياب عيسى4222161522228026

التربية للبنات/جامعة البصرة434اعدادية الفاو للبناتادبيحوراء حكمت عبد الواحد جابر4223161522225017

التربية للبنات/جامعة البصرة434ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتادبيبشائر بهاء محمود محمد4224161522222002

التربية للبنات/جامعة البصرة433ثانوية الرجاء للبناتادبيسحر يوسف عريبي جالب4225161522178006

التربية للبنات/جامعة البصرة433اعدادية القرنة للبناتادبيمريم ميثم عبد الحسن عبيد4226161522154067

التربية للبنات/جامعة البصرة433اعدادية االندلس للبناتادبيرؤى حسين عبد الزهرة محمد حسين4227161522170017

التربية للبنات/جامعة البصرة432اعدادية المعالي للبناتادبيضحى جاسم محسن عبد الحسين4228161522173037

التربية للبنات/جامعة البصرة432ثانوية المبادئ للبناتادبيرباب صالح فيصل صالح4229161522177007

التربية للبنات/جامعة البصرة432اعدادية الجمهورية للبناتادبيزهراء كامل نعيم عبد4230161522239029

التربية للبنات/جامعة البصرة432اعدادية العروبة للبناتادبيصفا محمود حميد خضير4231161522237036

التربية للبنات/جامعة البصرة432اعدادية التراث العربي للبناتادبيرغد أسعد خزعل العيبي4232161522179019

التربية للبنات/جامعة البصرة432ثانوية الزينبيات للبناتادبيابرار طالب نعيم خضير4233161522258001

التربية للبنات/جامعة البصرة432اعدادية العقيدة للبناتادبيهبة هاشم جابر جواد4234161522231049

التربية للبنات/جامعة البصرة432ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتادبيهدى محمد هادي صالح4235161522202025

التربية للبنات/جامعة البصرة431اعدادية المعالي للبناتادبيحنين احمد عبد الحسين شنون4236161522173013

التربية للبنات/جامعة البصرة431ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتادبيلهيب غالب عبد االمير سوادي4237161522222013

التربية للبنات/جامعة البصرة431اعدادية الوثبة للبناتادبيمريم حسين ابراهيم عبد الشيخ4238161522241062

التربية للبنات/جامعة البصرة431ثانوية الماجدات للبناتادبيهند حامد حافظ عبد هللا4239161522211033

التربية للبنات/جامعة البصرة431ثانوية الكوثر للبناتادبيعذراء شرهان رشم غميس4240161522200030

التربية للبنات/جامعة البصرة431اعدادية العشار للبناتادبيزينب هاشم عبد السيد عبيد4241161522228020

التربية للبنات/جامعة البصرة430ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيسهاد رائد ماجد احمد4242161522203015

التربية للبنات/جامعة البصرة430اعدادية حيفا للبناتادبيمنار خالد درويش سالم4243161522220048

التربية للبنات/جامعة البصرة430اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب عباس علي حسين4244161522226045

التربية للبنات/جامعة البصرة430ثانوية التعاون للبناتادبيمعاني مطر صباح زمام4245161522267028

التربية للبنات/جامعة البصرة430اعدادية الجمهورية للبناتادبيدنيا سالم زغير صافي4246161522239024

التربية للبنات/جامعة البصرة430ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيرفيف طارق عبد الزهره هادي4247161522184010

التربية للبنات/جامعة البصرة430ثانوية الشام للبناتادبيزينب تركي لفتة سعد4248161522254011

التربية للبنات/جامعة البصرة429اعدادية المرفأ للبناتادبيهجر عطا هللا لفتة شبيب4249161522213074

التربية للبنات/جامعة البصرة429ثانوية صنعاء للبناتادبيزينب عباس منصور علي4250161522221029
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التربية للبنات/جامعة البصرة429اعدادية البيان للبناتادبيزينب هيلي لعيبي مشجر4251161522223026

التربية للبنات/جامعة البصرة429الخارجياتادبيهاجر مبارك محمد هالل4252161522401067

التربية للبنات/جامعة البصرة429ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيسجى تحسين جمعة محمد4253161522252032

التربية للبنات/جامعة البصرة429ثانوية  البحار  للبناتادبيشهد رافع كاظم مجيد4254161522191005

التربية للبنات/جامعة البصرة429ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزهراء محمد سعدون جاسم4255161522235008

التربية للبنات/جامعة البصرة429ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيايمان عبد الستار عبد الجبار كاظم4256161522252014

التربية للبنات/جامعة البصرة429ثانوية المعرفة للبناتادبيديار عبد الكريم عبد الحسين سدخان4257161522175007

التربية للبنات/جامعة البصرة428ثانوية المبادئ للبناتادبيزهور ثجيل يازع سرسوح4258161522177008

التربية للبنات/جامعة البصرة428ثانوية التعاون للبناتادبيسارة نمنم حاتم عسكر4259161522267015

التربية للبنات/جامعة البصرة428اعدادية العروبة للبناتادبيزهراء مهدي وحيوح كطان4260161522237024

التربية للبنات/جامعة البصرة428اعدادية اليمامة للبناتادبيفاطمه صالح حسن خلف4261161522167020

التربية للبنات/جامعة البصرة427ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزينب عادل شعبان حسين4262161522203013

التربية للبنات/جامعة البصرة427ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزهراء عبد الرزاق عبد الحسين عوده4263161522222005

التربية للبنات/جامعة البصرة427اعدادية األبلة للبناتادبيسرى كريم كوني ظاهر4264161522171026

التربية للبنات/جامعة البصرة427اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيهبه عبد الستار عبد الجبار عبد الرحمن4265161522217091

التربية للبنات/جامعة البصرة427ثانوية الشام للبناتادبيزينب زكي يونس منصور4266161522254012

التربية للبنات/جامعة البصرة427ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيايام جاسب جميل عاشور4267161522252012

التربية للبنات/جامعة البصرة427ثانوية القنوت للبناتادبيفاطمة فرج جواد عبد الحسن4268161522206018

التربية للبنات/جامعة البصرة427اعدادية التراث العربي للبناتادبيبتول جبار موسى ناطور4269161522179011

التربية للبنات/جامعة البصرة427ثانوية الوركاء للبناتادبيزهراء علي حلو كثير4270161522244023

التربية للبنات/جامعة البصرة427اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيساره صالح حسن سلمان4271161522164022

التربية للبنات/جامعة البصرة427ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيضحى محمد عبد السالم عبد الرحمن4272161522249007

التربية للبنات/جامعة البصرة427اعدادية الفضيلة للبناتادبيسرى محمد مجبل بشيت4273161522212031

التربية للبنات/جامعة البصرة426اعدادية الفضيلة للبناتادبيسميره ناصر عبد هللا محمد4274161522212033

التربية للبنات/جامعة البصرة426اعدادية العهد الزاهر للبناتادبينهاية حسن عاشور علي4275161522245053

التربية للبنات/جامعة البصرة426ثانوية النبأ للبناتادبينور الهدى فالح حسن عليوي4276161522215043

التربية للبنات/جامعة البصرة426ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيعذراء عقيل علي عبيد4277161522224037

التربية للبنات/جامعة البصرة425اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء وليد خالد ابراهيم4278161522226042

التربية للبنات/جامعة البصرة425ثانوية ذات الصواري للبناتادبيرحيل حسين عليوي ثامر4279161522216017

التربية للبنات/جامعة البصرة425ثانوية التعاون للبناتادبيزينب حسن خميس مروز4280161522267011

التربية للبنات/جامعة البصرة425اعدادية القرنة للبناتادبيسحر كاظم عبد عريبي4281161522154045

التربية للبنات/جامعة البصرة425اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاطمه عبدالسيد طالب خزعل4282161522210077

التربية للبنات/جامعة البصرة425الخارجياتادبيرغد حسين ظاهر حبيب4283161522401026

التربية للبنات/جامعة البصرة424ثانوية الكوثر للبناتادبيامال كاظم رسن نعيم4284161522200008
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التربية للبنات/جامعة البصرة424اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيحنين راضي لفته سند4285161522168008

التربية للبنات/جامعة البصرة424اعدادية العروبة للبناتادبيرغد نجم محمود نجم4286161522237019

التربية للبنات/جامعة البصرة424اعدادية التراث العربي للبناتادبيعهود مرزوق سلمان خاجي4287161522179047

التربية للبنات/جامعة البصرة424ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيفرح علي هاشم سلمان4288161522162009

التربية للبنات/جامعة البصرة424ثانوية القنوت للبناتادبيفاطمة اسعد محمد طاهر هادي4289161522206016

التربية للبنات/جامعة البصرة423اعدادية االندلس للبناتادبيهديل احمد كاظم عامر4290161522170065

التربية للبنات/جامعة البصرة423ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيساره وعد عبد العزيز يعقوب4291161522163011

التربية للبنات/جامعة البصرة422اعدادية بنت الهدى للبناتادبيريتا عالء رجب حنون4292161522246015

التربية للبنات/جامعة البصرة422اعدادية المعقل للبناتادبيفاطمه رياض عبد الكريم خلف4293161522169032

التربية للبنات/جامعة البصرة422اعدادية العقيدة للبناتادبيزهرة علي قاسم محمد4294161522231021

التربية للبنات/جامعة البصرة422اعدادية االبتسامة للبناتادبيوالء عادل عبد الحسين عبد الكريم4295161522253043

التربية للبنات/جامعة البصرة422ثانوية دجلة للبناتادبيميساء عادل حاضر عباس4296161522243060

التربية للبنات/جامعة البصرة422ثانوية االسراء للبناتادبيعلياء صباح لفته سلمان4297161522158006

التربية للبنات/جامعة البصرة422ثانوية الزينبيات للبناتادبيايات جبار جوده فيصل4298161522258006

التربية للبنات/جامعة البصرة421اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيسحر مهدي صالح حسن4299161522168023

التربية للبنات/جامعة البصرة421ثانوية ام ايمن للبناتادبيحوراء فاخر حاتم مسعد4300161522269005

التربية للبنات/جامعة البصرة421ثانوية صنعاء للبناتادبيعذراء ناصر جارح وادي4301161522221042

التربية للبنات/جامعة البصرة421ثانوية الرجاء للبناتادبيدعاء عبد الزهره يوسف عبود4302161522178002

التربية للبنات/جامعة البصرة421ثانوية صنعاء للبناتادبيايات جاسم جبر ناصر4303161522221011

التربية للبنات/جامعة البصرة421اعدادية االندلس للبناتادبيحوراء لؤي حسين علوان4304161522170013

التربية للبنات/جامعة البصرة421اعدادية األبلة للبناتادبيكوثر محمد كريم لفته4305161522171034

التربية للبنات/جامعة البصرة421اعدادية شط العرب للبناتادبيسارة مصلح عبد الحي عبد اللطيف4306161522226055

التربية للبنات/جامعة البصرة421اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيايمان كنعان زبون محمد4307161522164006

التربية للبنات/جامعة البصرة421ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيرقيه سعد عيسى محمد4308161522224023

التربية للبنات/جامعة البصرة421اعدادية العباسية للبناتادبيزينب عبد الخالق عبود عصفور4309161522233028

التربية للبنات/جامعة البصرة421اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيشيماء ابراهيم اليذ دوخي4310161522210063

التربية للبنات/جامعة البصرة421اعدادية القرنة للبناتادبيميادة عبد الرحمن عبد الرزاق جابر4311161522154072

التربية للبنات/جامعة البصرة421ثانوية نازك المالئكة للبناتادبينور رحيم داود عناد4312161522265041

التربية للبنات/جامعة البصرة421اعدادية التراث العربي للبناتادبيندى فالح عبد الحسن طعمه4313161522179057

التربية للبنات/جامعة البصرة420اعدادية البيان للبناتادبيأنوار ناظم عودة كرم4314161522223004

التربية للبنات/جامعة البصرة420اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيانعام فرعون جلود رسن4315161522210010

التربية للبنات/جامعة البصرة420اعدادية العباسية للبناتادبيورود رياض عبد الرزاق حسن4316161522233064

الفلسفة/اآلداب/جامعة البصرة516ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينعلميسيف عبد العظيم غانم عبود4317161511054005

الفلسفة/اآلداب/جامعة البصرة514اعدادية البصرة للبناتعلميحوراء عادل خلف ياسين4318161512234042
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الفلسفة/اآلداب/جامعة البصرة512ثانوية الكباسي للبناتعلميسارة عدنان ناصر محمد4319161512247020

الفلسفة/اآلداب/جامعة البصرة511االعدادية المركزية للبنينعلميعلي سعد عبد العزيز سعد4320161511001332

الفلسفة/اآلداب/جامعة البصرة502ثانوية ابن الهيثم األهلية للبناتعلميرسل مشتاق طالب طه4321161512185002

الفلسفة/اآلداب/جامعة البصرة501اعدادية الخالصة للبناتعلميهدير ستار جبار مجيد4322161512240194

الفلسفة/اآلداب/جامعة البصرة437ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيساره ميثم كامل كاظم4323161522224035

الفلسفة/اآلداب/جامعة البصرة429ثانوية البتول للبناتادبينرجس رحيم عبد الحسن عبيد4324161522242034

الفلسفة/اآلداب/جامعة البصرة420اعدادية شط العرب للبنينادبيسنافي رائد غالم عبد الحسن4325161521049036

اآلداب/جامعة البصرة619ثانوية الزينبيات للبناتعلميزهراء حامد نجم ثويني4326161512258015

اآلداب/جامعة البصرة613ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميأماني عدنان عبد الحسين جابر4327161512184009

اآلداب/جامعة البصرة605اعدادية حيفا للبناتعلميحنان أحمد سامي عبد الرزاق4328161512220009

اآلداب/جامعة البصرة592ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمهدي جبار مهدي جواد4329161511084463

اآلداب/جامعة البصرة575اعدادية العهد الزاهر للبناتعلمينسرين هادي عبد الصمد جابر4330161512245057

اآلداب/جامعة البصرة565اعدادية المعقل للبنينعلمياحمد علي ماهود جويد4331161511019014

اآلداب/جامعة البصرة564ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزهراء ضرغام داود سلمان4332161512184164

اآلداب/جامعة البصرة559اعدادية شط العرب للبناتعلميزينب وليد جبار وادي4333161512226102

اآلداب/جامعة البصرة558االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد ابراهيم يحيى أحمد4334161511001437

اآلداب/جامعة البصرة556ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميدعاء ايوب حمه سعيد علي4335161512251009

اآلداب/جامعة البصرة550ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسن حبيب قاسم داود4336161511084097

اآلداب/جامعة البصرة550ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميسارة جعفر حسن طاهر4337161512184227

اآلداب/جامعة البصرة549اعداية التضحية للبنينعلميعلي زيد شاكر عبد الكريم4338161511053053

اآلداب/جامعة البصرة546ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمحمد رائد محمد هاشم4339161511075197

اآلداب/جامعة البصرة545ثانوية العراق الجديد االهلية للبناتعلميمريم سعد خلف فارس4340161512159016

اآلداب/جامعة البصرة545اعدادية االندلس للبناتعلميزهراء فؤاد ظاهر حبيب4341161512170030

اآلداب/جامعة البصرة545اعدادية المعقل للبناتعلميبان عبد هللا عطوان عبد4342161512169024

اآلداب/جامعة البصرة544اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميطيبة خالد عبد الزهرة حسين4343161512245041

اآلداب/جامعة البصرة544اعدادية المعقل للبنينعلميسيف قيس دارم عبود4344161511019102

اآلداب/جامعة البصرة544االعدادية المركزية للبنينعلميمسلم عقيل جبار عداي4345161511001525

اآلداب/جامعة البصرة543اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميهبة مضر محمد هاشم4346161512245065

اآلداب/جامعة البصرة543االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد كاظم غنتاب زغير4347161511001040

اآلداب/جامعة البصرة542ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميسجى حسين ناصر مدهلي4348161512197024

اآلداب/جامعة البصرة542اعدادية الجمهورية للبنينعلميمازن شهاب جمعه محي4349161511011066

اآلداب/جامعة البصرة541ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميرانيا اسعد عبد الحسين فلك4350161512184120

اآلداب/جامعة البصرة541اعدادية المعقل للبنينعلميمجتبى عقيل محمد عبود4351161511019176

اآلداب/جامعة البصرة541اعدادية العشار للبناتعلميطيبه فاضل عباس عويد4352161512228138

234 من 128صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

اآلداب/جامعة البصرة541ثانوية ثغر العراق للبناتعلميهيام عبد العباس علي حسين4353161512232078

اآلداب/جامعة البصرة541ثانوية عشتار االهلية للبنينعلميعمر جهاد عباس عبد القادر4354161511066015

اآلداب/جامعة البصرة541ثانوية السياب المسائية األهلية للبنينعلميعلي مؤيد عباس ذاري4355161511361024

اآلداب/جامعة البصرة540ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسن مبدر عبد الجبار شاتي4356161511075070

اآلداب/جامعة البصرة539اعدادية الخالصة للبناتعلمياالء محمد قاسم محيسن4357161512240009

اآلداب/جامعة البصرة539ثانوية الخليج االهلية للبناتعلميعهد عبد االمير عبد الجليل صنكور4358161512261008

اآلداب/جامعة البصرة539ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميمنن ماجد خلف خليفه4359161512162047

اآلداب/جامعة البصرة539اعدادية العشار للبناتعلميدالل عباس جخيور عباس4360161512228053

اآلداب/جامعة البصرة538ثانوية فيض الرحمن للبناتعلميزينب عامر مزيد سحيب4361161512249005

اآلداب/جامعة البصرة538االعدادية المركزية للبنينعلميضرغام مناضل أحمد حسين4362161511001239

اآلداب/جامعة البصرة537اعدادية المعالي للبناتعلمينوف يوسف يعقوب عبيد4363161512173058

اآلداب/جامعة البصرة536ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميعال صادق جمعة عباس4364161512197038

اآلداب/جامعة البصرة536اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميزينب شعالن حسين جتان4365161512210059

اآلداب/جامعة البصرة536ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلميعبير كامل عبد الرزاق خضير4366161512151026

اآلداب/جامعة البصرة536اعدادية العراق المسائية للبنينعلميغزوان خالد عبد الكريم عباس4367161511357123

اآلداب/جامعة البصرة534االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علمياية شهاب احمد منصور4368161512198003

اآلداب/جامعة البصرة533ثانوية الدير المسائية للبنينعلميمصطفى احمد قادر كشكول4369161511364110

اآلداب/جامعة البصرة532اعدادية الخالصة للبناتعلمينور صباح جعفر عليوي4370161512240179

اآلداب/جامعة البصرة531ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب عبد الباسط عبد الصمد مجيد4371161512165179

اآلداب/جامعة البصرة531ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميعلي قاسم جابر صابط4372161511083054

اآلداب/جامعة البصرة530اعدادية الحمد للبنينعلميعلي عبد الوهاب حمزه عباس4373161511056035

اآلداب/جامعة البصرة530ثانوية الرافدين االهلية للبناتعلميالزهراء عامر احمد اسماعيل4374161512189002

اآلداب/جامعة البصرة530ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميافنان ميثم عبد هللا جعفر4375161512187005

اآلداب/جامعة البصرة529االعدادية المركزية للبنينعلميسلمان حيدر سلمان عبد الرحيم4376161511001230

اآلداب/جامعة البصرة529ثانوية المدينة للبنينعلميعلي كاظم عاكول حمادي4377161511029032

اآلداب/جامعة البصرة528ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميمريم اياد مصطفى جابر4378161512183098

اآلداب/جامعة البصرة528ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتعلميشمس رمضان ابراهيم هاشم4379161512381044

اآلداب/جامعة البصرة528ثانوية ابي الخصيب المسائية للبنينعلميمحمد تقي باسم محمد صاحي4380161511358026

اآلداب/جامعة البصرة527اعدادية المعقل للبنينعلميمصطفى قصي كاظم اسماعيل4381161511019216

اآلداب/جامعة البصرة527اعدادية العشار للبناتعلميتبارك محمد محي الدين عبد الحميد4382161512228039

اآلداب/جامعة البصرة527ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميزهراء علي عطيه مخيلف4383161512183040

اآلداب/جامعة البصرة526ثانوية هبة الرافدين للبناتعلميايالف غالب عبد هللا سهيل4384161512235005

اآلداب/جامعة البصرة626اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور احمد موسى حسين4385161522246029

اآلداب/جامعة البصرة584اعدادية جيكور للبنينادبيوهاب فاضل عبد المحسن جاسم4386161521061094
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اآلداب/جامعة البصرة584اعدادية العروبة للبناتادبيميالد سامي عبد شاطي4387161522237051

اآلداب/جامعة البصرة579اعدادية الفواطم للبناتادبيايمان اياد ابراهيم جاسم4388161522172013

اآلداب/جامعة البصرة576اعدادية الفضيلة للبناتادبيمالك مزيد ضاحي علي4389161522212049

اآلداب/جامعة البصرة574اعدادية الخنساء للبناتادبيفاتن شهاب حامد جاسم4390161522230035

اآلداب/جامعة البصرة571اعدادية الخنساء للبناتادبيايناس جاسم كريم محمد4391161522230012

اآلداب/جامعة البصرة557ثانوية الشام للبناتادبيزينب عباس ضاحي تريجي4392161522254013

اآلداب/جامعة البصرة557ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيمصطفى نجاح كريم جدران4393161521312017

اآلداب/جامعة البصرة555ثانوية التعاون للبناتادبيزينب محسن شمير سلطان4394161522267014

اآلداب/جامعة البصرة544اعدادية بنت الهدى للبناتادبيشهد فاضل محمد بالسم4395161522246023

اآلداب/جامعة البصرة544ثانوية الرماح العوالي المختلطةادبيكرار حيدر غازي حسن4396161521307025

اآلداب/جامعة البصرة542اعدادية الجمهورية للبناتادبيآيات ناطق عبد الرضا سلمان4397161522239002

اآلداب/جامعة البصرة532ثانوية السياب المسائية األهلية للبنينادبيسالم عيسى غانم راضي4398161521361004

اآلداب/جامعة البصرة524ثانوية الجامعة للبناتادبيسجى جالل محمود عبد4399161522155025

اآلداب/جامعة البصرة523اعدادية بنت الهدى للبناتادبياسراء لؤي عبد الحسين معيدي4400161522246003

اآلداب/جامعة البصرة521اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيرواء نجم عبد هللا يوسف4401161522164014

اآلداب/جامعة البصرة512اعدادية الخنساء للبناتادبيساره اسعد فرحان فهد4402161522230022

اآلداب/جامعة البصرة511اعدادية ذو النورين للبنينادبيشهاب أحمد نوري عبد القادر4403161521041020

اآلداب/جامعة البصرة510اعدادية الخنساء للبناتادبيدينا سمير حسين علوان4404161522230018

اآلداب/جامعة البصرة508ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيهديل هشام عبد الزهره حسين4405161522381057

اآلداب/جامعة البصرة508ثانوية الفارابي االهلية للبناتادبيفرح ليث جاسم محمد4406161522272014

اآلداب/جامعة البصرة508اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفاطمه سمير عبد الرحيم مضهضب4407161522209059

اآلداب/جامعة البصرة505اعدادية  الميقات للبناتادبيهدى عودة لفته فرج4408161522194083

اآلداب/جامعة البصرة503اعدادية سبأ للبناتادبيزهراء خلف جابر حسين4409161522174017

اآلداب/جامعة البصرة502ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيرعد هاشم ياسين ابراهيم4410161521048004

اآلداب/جامعة البصرة502اعدادية الفرزدق للبنينادبيمحسن مظاهر محيسن ثامر4411161521028057

اآلداب/جامعة البصرة502ثانوية المتنعمين للبنينادبياحمد قاسم احمد سلطان4412161521092003

اآلداب/جامعة البصرة502اعدادية الهارثة للبناتادبيزهراء حسن كامل سلمان4413161522176034

اآلداب/جامعة البصرة501اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبينور حيدر صابر جبر4414161522164044

اآلداب/جامعة البصرة501ثانوية المتنعمين للبنينادبيعلي عبد الرضا ياسر عمران4415161521092028

اآلداب/جامعة البصرة500ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيشهد نعمان صالح عبادي4416161522205002

اآلداب/جامعة البصرة499اعدادية ذو النورين للبنينادبيأشرف مهدي يوسف علي4417161521041003

اآلداب/جامعة البصرة498ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيزمن عبد الرحمن حسين سويري4418161522184011

اآلداب/جامعة البصرة498اعدادية الشنقيطي للبناتادبيشموس حامد زيدان داغر4419161522209044

اآلداب/جامعة البصرة498اعدادية الوثبة للبناتادبيدعاء زبيدي دهام شطب4420161522241023
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اآلداب/جامعة البصرة495ثانوية رفح للبناتادبيناديه عوده عبد الهادي صبيح4421161522219050

اآلداب/جامعة البصرة494ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتادبيزينب لفتة حسن خليف4422161522202011

اآلداب/جامعة البصرة493اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمه حسن مجيد حمادي4423161522171031

اآلداب/جامعة البصرة491اعدادية شط العرب للبناتادبيرقية فاضل محمود عبيد4424161522226034

اآلداب/جامعة البصرة490ثانوية فيض الرحمن للبناتادبينور صباح جليل سعيد4425161522249012

اآلداب/جامعة البصرة490اعدادية البسمة للبناتادبيرند صالح صبيح حبيب4426161522257019

اآلداب/جامعة البصرة489ثانوية المربد المسائية للبنينادبيسيف كاظم ناصر غريب4427161521362041

اآلداب/جامعة البصرة489اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيآيات كاظم شهاب أحمد4428161522217008

اآلداب/جامعة البصرة488اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم قيصر غازي حنظل4429161522230040

اآلداب/جامعة البصرة485اعدادية المرفأ للبناتادبيرغد عبد السالم بدران عثمان4430161522213032

اآلداب/جامعة البصرة483اعدادية السبطين للبنينادبيحيدر فاضل رحيمة غضيب4431161521016015

اآلداب/جامعة البصرة481ثانوية العلياء للبناتادبيمريم عبد هللا يوسف سحاب4432161522227032

اآلداب/جامعة البصرة481اعدادية العقيدة للبناتادبيحنين رشيد حميد عاشور4433161522231009

اآلداب/جامعة البصرة480اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسين كامل محسن ناجي4434161521030014

اآلداب/جامعة البصرة479ثانوية الزينبيات للبناتادبيتقى عبد هللا حمادي عبد الخضر4435161522258008

اآلداب/جامعة البصرة477اعدادية االجيال للبنينادبيحسين سالم عبد جياد4436161521014014

اآلداب/جامعة البصرة477ثانوية رفح للبناتادبياسماء عبد عبد الحسين كاطع4437161522219004

اآلداب/جامعة البصرة477ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيفاطمه علي فضل محمد4438161522224040

اآلداب/جامعة البصرة476اعدادية المرفأ للبناتادبيهديل ميثم مصر مهدي4439161522213076

اآلداب/جامعة البصرة474اعدادية الجمهورية للبناتادبيمروه اياد عارف عبد الرزاق4440161522239049

اآلداب/جامعة البصرة474اعدادية األبلة للبناتادبييقين عادل حسين عبد الرزاق4441161522171057

اآلداب/جامعة البصرة472ثانوية الزينبيات للبناتادبيسجى عباس ماجد عباس4442161522258020

اآلداب/جامعة البصرة471اعدادية الحمد للبنينادبيحسين مشتاق محسن حسن4443161521056013

اآلداب/جامعة البصرة471ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبينور مؤيد جبار داود4444161522224047

اآلداب/جامعة البصرة470اعدادية الزبير للبنينادبيحامد حمود حامد زباري4445161521034013

اآلداب/جامعة البصرة470اعدادية العباسية للبناتادبيساره محمد ناصر عبد السيد4446161522233037

اآلداب/جامعة البصرة469ثانوية صنعاء للبناتادبيهدى سامي عباس موسى4447161522221053

اآلداب/جامعة البصرة469اعدادية ذو النورين للبنينادبيرسول جابر كاظم عبيد4448161521041017

اآلداب/جامعة البصرة469اعدادية األزكياء للبنينادبيعبد هللا منتصر مالك جمعه4449161521097043

اآلداب/جامعة البصرة468اعدادية المرفأ للبناتادبيزهراء حسين عبود صالح4450161522213036

اآلداب/جامعة البصرة468اعدادية االبتسامة للبناتادبيزينب هيثم حسن محمد4451161522253025

اآلداب/جامعة البصرة468اعدادية غزة للبناتادبيبراء علي صكبان عبد الحسن4452161522208010

اآلداب/جامعة البصرة467اعدادية الفواطم للبناتادبيزينب نبيل عباس لفتة4453161522172040

اآلداب/جامعة البصرة467اعدادية ذو النورين للبنينادبيميثم نزال مطير سدخان4454161521041044
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اآلداب/جامعة البصرة467اعدادية العباسية للبناتادبيرؤى قاسم عبد العزيز محمد4455161522233020

اآلداب/جامعة البصرة466ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبينبأ كاظم عبيد زهير4456161522184024

اآلداب/جامعة البصرة465الخارجياتادبيمروه عبد الوهاب عبيد محمد4457161522401059

اآلداب/جامعة البصرة464ثانوية الجامعة للبناتادبينور قاسم راضي عبود4458161522155037

اآلداب/جامعة البصرة464ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيشهد نعمان عبد اللطيف عبد العزيز4459161522235016

اآلداب/جامعة البصرة464ثانوية المتنعمين للبنينادبينهاد ناصر عبد الحسين عيسى4460161521092043

اآلداب/جامعة البصرة464ثانوية الزينبيات للبناتادبياسراء السيد عبد الستار ابراهيم4461161522258002

اآلداب/جامعة البصرة463اعدادية جيكور للبنينادبيكرار نعيم عواد علي4462161521061072

اآلداب/جامعة البصرة463ثانوية ذات الصواري للبناتادبيالزهراء عالء جاسم محمد4463161522216003

اآلداب/جامعة البصرة462ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيمحمد رضا ناصر حاجم ماجد4464161521359049

اآلداب/جامعة البصرة462اعدادية  الميقات للبناتادبيايمان مطلق شخير حصيني4465161522194013

اآلداب/جامعة البصرة461اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيآيات علي عبد الحسين أحمد4466161522217007

اآلداب/جامعة البصرة460اعدادية الزبير للبنينادبيمهدي كاظم كريم مهلهل4467161521034074

اآلداب/جامعة البصرة459اعدادية المرفأ للبناتادبيسارة عبد الرزاق مجيد مبارك4468161522213047

اآلداب/جامعة البصرة459اعدادية المرفأ للبناتادبيرسل حامد محمد غضبان4469161522213031

اآلداب/جامعة البصرة459اعدادية البسمة للبناتادبيغفران غانم حسن فرحان4470161522257036

اآلداب/جامعة البصرة459اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيغيداء محمد مجيد يوسف4471161522245038

اآلداب/جامعة البصرة459اعدادية الوثبة للبناتادبياسراء سوادي احميد بدر4472161522241003

اآلداب/جامعة البصرة459ثانوية السياب االهلية للبنينادبييوسف مهند حميد مجيد4473161521073016

اآلداب/جامعة البصرة458اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيرعد زرع جبار معيدي4474161521030016

اآلداب/جامعة البصرة458ثانوية ذات الصواري للبناتادبيوعد ماجد عبد الرزاق براك4475161522216048

اآلداب/جامعة البصرة458اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيسندس احمد عبد االمير عبد النبي4476161522164023

اآلداب/جامعة البصرة458اعدادية القرنة للبناتادبيهالة حامد ابو الهيل سلمان4477161522154078

اآلداب/جامعة البصرة457ثانوية الجامعة للبناتادبيزينب اسماعيل راضي طالل4478161522155019

اآلداب/جامعة البصرة456اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيفاطمة علي جابر دابس4479161522245041

اآلداب/جامعة البصرة456ثانوية مكة المكرمة للبناتادبيشهد اركان انعيم عبد4480161522236030

اآلداب/جامعة البصرة455اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيآيات وليد مالك أحمد4481161522217009

اآلداب/جامعة البصرة454ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيعلي سجاد عبد االمير احمد4482161521090013

اآلداب/جامعة البصرة454اعدادية غزة للبناتادبيخوله عبد العظيم الزم طالب4483161522208017

اآلداب/جامعة البصرة453اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد ماجد عبد الكريم عبد السادة4484161521006066

اآلداب/جامعة البصرة453اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبشائر عبود لفته حمود4485161522210016

اآلداب/جامعة البصرة452اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيسمر ماهر احمد حسين4486161522245029

اآلداب/جامعة البصرة452اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيمرتضى ياسين يعقوب ماكار4487161521352113

اآلداب/جامعة البصرة452اعدادية الخنساء للبناتادبيحوراء فالح حسن عبد الجليل4488161522230014
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اآلداب/جامعة البصرة451ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيدعاء قاسم عبد النبي مشتت4489161522224022

اآلداب/جامعة البصرة450ثانوية  البحار  للبناتادبيفاطمة قاسم حسن عبد الحسين4490161522191007

اآلداب/جامعة البصرة450اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيشروق مهدي صالح ياسين4491161522210057

اآلداب/جامعة البصرة449اعدادية الهارثة للبناتادبينور عزيز حسين جواد4492161522176078

اآلداب/جامعة البصرة448اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيزين العابدين صكبان مخيلف حسن4493161521039018

اآلداب/جامعة البصرة448اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيحمزه حسين علي طالب4494161521352045

اآلداب/جامعة البصرة448ثانوية انوار الحجة للبنينادبيعلي عبد السالم حاشوش نعمه4495161521026028

اآلداب/جامعة البصرة447ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيغدير محمد جاسم محمد4496161522204008

اآلداب/جامعة البصرة446اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيبنين علوان عبد الجبار مهدي4497161522217029

اآلداب/جامعة البصرة446اعدادية القرنة للبناتادبيديانه عودة حسن خليف4498161522154025

اآلداب/جامعة البصرة446اعدادية الهارثة للبناتادبيمريم علي عبد عيسى4499161522176065

اآلداب/جامعة البصرة446اعدادية البيان للبناتادبيعنايه بالسم جبر كريم4500161522223032

اآلداب/جامعة البصرة445ثانوية الكوثر للبناتادبيرباب عبد االمير حمودي عبود4501161522200016

اآلداب/جامعة البصرة445اعدادية الوثبة للبناتادبيروند عبد الرحيم جلوب كاظم4502161522241028

اآلداب/جامعة البصرة445اعدادية ابي الخصيب للبنينادبياحمد خلف عاشور علي4503161521044002

اآلداب/جامعة البصرة445ثانوية البتول للبناتادبيهاله اسعد عيسى زامل4504161522242038

اآلداب/جامعة البصرة445اعدادية الطالئع للبنينادبيازهر عبد الزهرة محمد حسن4505161521012004

اآلداب/جامعة البصرة445اعدادية البيان للبناتادبيغفران قيس عريبي راضي4506161522223035

اآلداب/جامعة البصرة444ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيهالة فريد صبري خالد4507161522184028

اآلداب/جامعة البصرة444اعدادية العروبة للبناتادبيايات عقيل دواي رحيمه4508161522237008

اآلداب/جامعة البصرة444اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيهاجر حسين ناصر ابراهيم4509161522217089

اآلداب/جامعة البصرة444اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزينب سعود عزيز لفته4510161522210044

اآلداب/جامعة البصرة444اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزينب ستار جابر طلب4511161522209031

اآلداب/جامعة البصرة443اعدادية الهارثة للبناتادبينور حليم خلف راضي4512161522176076

اآلداب/جامعة البصرة443اعدادية المعقل للبناتادبيبتول جودة كاظم عريبي4513161522169006

اآلداب/جامعة البصرة443اعدادية العباسية للبناتادبيسرى زيد عبد الكريم جابر4514161522233039

اآلداب/جامعة البصرة443ثانوية الشام للبناتادبيزهراء صبيح لفته غليم4515161522254009

اآلداب/جامعة البصرة443اعدادية المرفأ للبناتادبيبتول جاسم خلصان درجال4516161522213018

اآلداب/جامعة البصرة443اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحسين خالد ابراهيم عبد هللا4517161521039012

اآلداب/جامعة البصرة443اعدادية ذو النورين للبنينادبيحمد جاسم مرشد غافل4518161521041013

اآلداب/جامعة البصرة442اعدادية العباسية للبناتادبيايات علي حسين مجلهم4519161522233010

اآلداب/جامعة البصرة442اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمه عبد الرضا داود سلمان4520161522217076

اآلداب/جامعة البصرة442اعدادية الهارثة للبنينادبيمصطفى جعفر هندي صيهود4521161521022053

اآلداب/جامعة البصرة442اعدادية البسمة للبناتادبيإسراء طارق يونس علي4522161522257003

234 من 133صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

اآلداب/جامعة البصرة442اعدادية العراق المسائية للبنينادبيطارق نعيم عويد جخيور4523161521357027

اآلداب/جامعة البصرة442ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيصادق علي صالح عبد السيد4524161521048006

اآلداب/جامعة البصرة442ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيفاطمه حسين علي صنكور4525161522203024

اآلداب/جامعة البصرة442اعدادية األزكياء للبنينادبيسجاد ناصر عبود محسن4526161521097028

اآلداب/جامعة البصرة442اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزهراء جالل عبد هللا قاسم4527161522153009

اآلداب/جامعة البصرة442اعدادية جيكور للبنينادبيعبد القادر سعد محمود نجم4528161521061048

اآلداب/جامعة البصرة442اعدادية القرنة للبناتادبيلمعان صفوان عبد الجليل عباس4529161522154060

اآلداب/جامعة البصرة441اعدادية العروبة للبناتادبياسراء عادل مطر عبد هللا4530161522237003

اآلداب/جامعة البصرة441اعدادية سبأ للبناتادبيشيرين ضياء ذاري شهاب4531161522174028

اآلداب/جامعة البصرة441اعدادية االبتسامة للبناتادبينور عبد هللا حسين عبد هللا4532161522253038

اآلداب/جامعة البصرة441اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيأحمد عواد كاظم شليبة4533161521052007

اآلداب/جامعة البصرة441اعدادية المرفأ للبناتادبيبنين خليل حسن ناصر4534161522213021

اآلداب/جامعة البصرة441اعدادية الجمهورية للبناتادبيايات ضياء جميل حتروش4535161522239008

اآلداب/جامعة البصرة441اعدادية الهارثة للبنينادبيعلي جواد انطيته بندر4536161521022035

اآلداب/جامعة البصرة441اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيرسل عبد هللا عبد السيد عبد هللا4537161522245013

اآلداب/جامعة البصرة441ثانوية الماجدات للبناتادبيفرقان صفاء خضير شغاتي4538161522211023

اآلداب/جامعة البصرة441ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيفاطمه عواد علي عباس4539161522266016

اآلداب/جامعة البصرة440اعدادية الجمهورية للبناتادبياطياف باسم حسين محمد4540161522239003

اآلداب/جامعة البصرة440ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيشهد قاسم عبد المجيد ناصر4541161522235015

اآلداب/جامعة البصرة440اعدادية الجمهورية للبناتادبيزهراء كاظم جاسم نعت4542161522239028

اآلداب/جامعة البصرة440اعدادية العقيدة للبناتادبيفاطمة محمد عبد الكريم خزعل4543161522231034

اآلداب/جامعة البصرة440اعدادية العباسية للبناتادبيساره نزار علي عبد الباقي4544161522233038

اآلداب/جامعة البصرة440اعدادية العشار للبناتادبيرسل طالل نجم عبد هللا4545161522228013

اآلداب/جامعة البصرة439اعدادية الفواطم للبناتادبيدعاء نادر سامي عذافة4546161522172028

اآلداب/جامعة البصرة439اعدادية الفواطم للبناتادبيتبارك باسم غالي عودة4547161522172017

اآلداب/جامعة البصرة439ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيسجاد ماجد عوفي لفته4548161521369031

اآلداب/جامعة البصرة439اعدادية حيفا للبناتادبيماجده طارق منصور صقر4549161522220045

اآلداب/جامعة البصرة439ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبيفاطمه سامي قاسم جابر4550161522166007

اآلداب/جامعة البصرة439اعدادية بنت الهدى للبناتادبيسارة فاضل خضير لوخان4551161522246022

اآلداب/جامعة البصرة439ثانوية النصر المختلطةادبيصفاء عبداالمير غازي عبد الكريم4552161521305010

اآلداب/جامعة البصرة439ثانوية انوار الحجة للبنينادبيعلي طه ياسين شريف4553161521026027

اآلداب/جامعة البصرة439اعدادية القرنة للبناتادبيايالف زيد ناصر باش آغا4554161522154009

اآلداب/جامعة البصرة439ثانوية الشعب للبنينادبيمحمد نعمه شاطي مناتي4555161521055024

اآلداب/جامعة البصرة439ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيأحمد سعد جفال لفته4556161521074001
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اآلداب/جامعة البصرة439اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيفاطمة عباس صالح مهدي4557161522245040

اآلداب/جامعة البصرة439اعدادية الرسالة للبنينادبيمحمد خالد عبد االمير علي4558161521013033

اآلداب/جامعة البصرة438اعدادية الهارثة للبناتادبيانعام عبد الخالق حسين جواد4559161522176010

اآلداب/جامعة البصرة438ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةادبيعبد الرحيم ضياء كاظم رحيم4560161521311016

اآلداب/جامعة البصرة438اعدادية الفرزدق للبنينادبيحسين مخزوم صبيح جمعه4561161521028017

اآلداب/جامعة البصرة438ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيزينب عالوي جلوب شذر4562161522184014

اآلداب/جامعة البصرة438اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد عبد الرضا ياسين حسين4563161521049079

اآلداب/جامعة البصرة438اعدادية العباس للبنينادبيمحمد زكي خضير فياض4564161521051039

اآلداب/جامعة البصرة438اعدادية ام قصر للبنينادبيكرار امير عبد العالي صالح4565161521042054

اآلداب/جامعة البصرة438اعدادية الهارثة للبناتادبيوالء عبد الحسن حمدي ثامر4566161522176086

اآلداب/جامعة البصرة438اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحسين عقيل مسلم أحمد4567161521112013

اآلداب/جامعة البصرة438اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي سالم عبد سرحان4568161521099019

اآلداب/جامعة البصرة437الخارجيونادبيكاظم مسلم كحيط جاسم4569161521400056

اآلداب/جامعة البصرة437ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعدنان حمد حمدان ناهي4570161521359029

اآلداب/جامعة البصرة437اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد كريم خلف عداي4571161521020080

اآلداب/جامعة البصرة437اعدادية العشار للبناتادبينور كريم حسن جبر4572161522228037

اآلداب/جامعة البصرة437اعدادية العقيدة للبناتادبيرسل وهاد يوسف محمد حسن4573161522231017

اآلداب/جامعة البصرة437اعدادية ام قصر للبنينادبيمحمد مرزوق عطيوي شبير4574161521042063

اآلداب/جامعة البصرة437ثانوية الجامعة للبناتادبيفاطمه حمدان باجي نوماس4575161522155027

اآلداب/جامعة البصرة437ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيعباس جاسم ناصر حاجم4576161521356022

اآلداب/جامعة البصرة436اعدادية سبأ للبناتادبيزهراء هاني جبار مغامس4577161522174022

اآلداب/جامعة البصرة436ثانوية المتنعمين للبنينادبيمرتضى نجم عبد الرضا أسيود4578161521092041

اآلداب/جامعة البصرة436اعدادية  الميقات للبناتادبياديان مكي حسين علي4579161522194002

اآلداب/جامعة البصرة436اعدادية سبأ للبناتادبينرجس عقيل عبد الرزاق جمعة4580161522174041

اآلداب/جامعة البصرة436اعدادية الطالئع للبنينادبيذو الفقار جمعه كاظم راضي4581161521012017

اآلداب/جامعة البصرة436اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد المحسن عاشور ظاهر حبيب4582161521047030

اآلداب/جامعة البصرة436اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب علي باقر علي4583161522164020

اآلداب/جامعة البصرة436ثانوية شط العرب األهلية للبنينادبيمجتبى فاخر زغيول ذبيح4584161521084028

اآلداب/جامعة البصرة436اعدادية األصفياء للبنينادبيكرار محسن جبار حرج4585161521099031

اآلداب/جامعة البصرة436اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد سالم هادي يوسف4586161521020078

اآلداب/جامعة البصرة435اعدادية الهدى للبناتادبيقمر الدين صبيح داخل شلش4587161522150037

اآلداب/جامعة البصرة435اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء عبد الخالق يونس شايع4588161522225033

اآلداب/جامعة البصرة435اعدادية سبأ للبناتادبيسارة سمير مطشر هادي4589161522174024

اآلداب/جامعة البصرة435ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيمنتظر عبد الرحمن جماح مناتي4590161521090021
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اآلداب/جامعة البصرة435اعدادية التراث العربي للبناتادبيزمن شالل خلف عبيد4591161522179020

اآلداب/جامعة البصرة435اعدادية االندلس للبناتادبيهند هادي حسين قاسم4592161522170067

اآلداب/جامعة البصرة435اعدادية العروبة للبناتادبيشهد كامل فهد لطيف4593161522237034

اآلداب/جامعة البصرة435اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه سمير صالح حسن4594161522212040

اآلداب/جامعة البصرة435ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيزينة رحيم دعير عبود4595161522380032

اآلداب/جامعة البصرة435اعدادية الوثبة للبناتادبيايات طاهر حميد رمضان4596161522241012

اآلداب/جامعة البصرة435ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيحسين علي صالح محمد4597161521350012

اآلداب/جامعة البصرة435ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيحسن علي عبد الحليم علي4598161521048002

اآلداب/جامعة البصرة435اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزينب فارس يوسف محمد4599161522209033

اآلداب/جامعة البصرة434اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيرؤى رعد عبد العباس عبد الرحمن4600161522210031

اآلداب/جامعة البصرة434اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء حسن بطل علي4601161522170027

اآلداب/جامعة البصرة434اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمه ماجد عبد الحسين خلف4602161522170052

اآلداب/جامعة البصرة434اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه عبد هللا جاسم مخوش4603161522212042

اآلداب/جامعة البصرة434ثانوية رفح للبناتادبيمريم مهدي غازي عبد الزهره4604161522219040

اآلداب/جامعة البصرة434اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي صفاء جعفر حميدي4605161521052043

اآلداب/جامعة البصرة434اعدادية حمدان للبنينادبيعباس خلف رمضان شايع4606161521046057

اآلداب/جامعة البصرة434اعدادية جيكور للبنينادبيحسين عبد االمام يعقوب احمد4607161521061024

اآلداب/جامعة البصرة434اعدادية الرسالة للبنينادبيحيدر صباح مهدي جبر4608161521013012

اآلداب/جامعة البصرة434اعدادية الفرزدق للبنينادبيميثم عبد الكاظم عبد هللا محي4609161521028070

اآلداب/جامعة البصرة434اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسين قاسم حسين فرج4610161521030013

اآلداب/جامعة البصرة434اعدادية الجمهورية للبناتادبيجنان ماجد سلمان علي4611161522239015

اآلداب/جامعة البصرة433ثانوية النبأ للبناتادبيصفاء عبد المحسن كيطان حسن4612161522215030

اآلداب/جامعة البصرة433اعدادية سبأ للبناتادبيهبة طالب خضير خاجي4613161522174045

اآلداب/جامعة البصرة433ثانوية المتنعمين للبنينادبياحمد جبار كاظم راضي4614161521092001

اآلداب/جامعة البصرة433اعدادية الجمهورية للبناتادبيمسره عقيل عبد العزيز لفته4615161522239052

اآلداب/جامعة البصرة433ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيانور علي عاصي راضي4616161521354017

اآلداب/جامعة البصرة433اعدادية الفضيلة للبناتادبيمي عبد الحكم مطر عبد هللا4617161522212050

اآلداب/جامعة البصرة433ثانوية الجامعة للبناتادبيبشائر عالء محسن سامي4618161522155010

اآلداب/جامعة البصرة433ثانوية الماجدات للبناتادبيذكرى رياض حمادي ناصر4619161522211012

اآلداب/جامعة البصرة433ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةادبيعباس هاشم عباس كطافه4620161521360012

اآلداب/جامعة البصرة433اعدادية االريج للبناتادبيندى اسحاق حبش خلف4621161522238030

اآلداب/جامعة البصرة433اعدادية الطالئع للبنينادبيمدرك حسين علي جاسم4622161521012051

اآلداب/جامعة البصرة433ثانوية نور الزهراء للبناتادبيهبه سمير محسن راضي4623161522214009

اآلداب/جامعة البصرة433اعدادية الخنساء للبناتادبينورهان علي عبد الستار خالد4624161522230046
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اآلداب/جامعة البصرة432اعدادية سبأ للبناتادبيفاطمة شاكر صمد يحيى4625161522174033

اآلداب/جامعة البصرة432اعدادية الفواطم للبناتادبينور محمد علي مهدي4626161522172069

اآلداب/جامعة البصرة432ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيرند عبد هللا ابراهيم خليل4627161522224025

اآلداب/جامعة البصرة432اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب قاسم غياظ عبد الرزاق4628161522217052

اآلداب/جامعة البصرة432اعدادية االريج للبناتادبيانوار علي جابر بديوي4629161522238004

اآلداب/جامعة البصرة432ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيمريم ابراهيم عبد الوهاب سلمان4630161522265036

اآلداب/جامعة البصرة432ثانوية حجر بن عدي للبنينادبيعباس زكي طاهر محمد4631161521062021

اآلداب/جامعة البصرة432اعدادية اليمامة للبناتادبيايه اياد هالل جمعه4632161522167003

اآلداب/جامعة البصرة432اعدادية االجيال للبنينادبيمهند كريم سلمان خلف4633161521014060

اآلداب/جامعة البصرة432اعدادية الصادق للبنينادبيمحمد حسين عبد االمام عويد كريم4634161521031020

اآلداب/جامعة البصرة432اعدادية شط العرب للبنينادبيحيدر علي عبد الصمد عبد الوهاب4635161521049025

اآلداب/جامعة البصرة432اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعباس ناصح يحيى عمار4636161521039024

اآلداب/جامعة البصرة432اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي حسن عبد الساده محسن4637161521052042

اآلداب/جامعة البصرة432اعدادية البسمة للبناتادبيأبرار دخيل صالح مطلق4638161522257002

اآلداب/جامعة البصرة431اعدادية األزكياء للبنينادبيعلي حسن جواد كاظم4639161521097047

اآلداب/جامعة البصرة431اعدادية األبلة للبناتادبيزينب حسن مولى مالح4640161522171018

اآلداب/جامعة البصرة431اعدادية االندلس للبناتادبيسبأ رافد نوري سلمان4641161522170037

اآلداب/جامعة البصرة431ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبينبأ باسل محمد مشتت4642161522203028

اآلداب/جامعة البصرة431ثانوية العلياء للبناتادبياكتفاء يحيى حسين علي4643161522227002

اآلداب/جامعة البصرة431ثانوية المدينة للبنينادبيحمد داود شدود عبودي4644161521029013

اآلداب/جامعة البصرة431ثانوية العرب المسائية للبنينادبيرزاق حسن كباشي جبار4645161521370036

اآلداب/جامعة البصرة431ثانوية البتول للبناتادبيمروه جبر حسن مشاري4646161522242032

اآلداب/جامعة البصرة431اعدادية الهارثة للبنينادبيعلي هاشم جواد كاظم4647161521022040

اآلداب/جامعة البصرة431اعدادية القرنة للبنينادبيكرار رياض محسن زاجي4648161521027045

اآلداب/جامعة البصرة431اعدادية األصفياء للبنينادبيرائد كامل جبار عداي4649161521099009

اآلداب/جامعة البصرة430ثانوية بقية هللا األهلية للبنينادبيمحمد جبار سلمان حاجم4650161521094007

اآلداب/جامعة البصرة430اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد انمار عبد المنعم راضي4651161521020074

اآلداب/جامعة البصرة430اعدادية سبأ للبناتادبيزهراء كاظم وشلة مذخور4652161522174020

اآلداب/جامعة البصرة430اعدادية األبلة للبناتادبيميس محمد عبد الخالق يونس4653161522171040

اآلداب/جامعة البصرة430ثانوية الينابيع المختلطةادبيعلي كاظم عبد علي محي4654161521302004

اآلداب/جامعة البصرة430اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد المهيمن نجم عبد هللا مرزوق4655161521006039

اآلداب/جامعة البصرة430اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف عبد العزيز يوسف جاسم4656161521006076

اآلداب/جامعة البصرة430اعدادية الطالئع للبنينادبيمحمد عالء قاسم عبد هللا4657161521012045

اآلداب/جامعة البصرة430اعدادية االبتسامة للبناتادبيايات عقيل عبد الجبار سالم4658161522253005
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اآلداب/جامعة البصرة430ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيمحمد لفته رحمه كاظم4659161521306021

اآلداب/جامعة البصرة430اعدادية الفرزدق للبنينادبيسجاد شاكر طالل ياسر4660161521028032

اآلداب/جامعة البصرة430اعدادية القرنة للبنينادبيمروان رحيم ذياب صالح4661161521027052

اآلداب/جامعة البصرة430ثانوية الشعب للبنينادبيكوثر عبد المحسن ياسين عفدول4662161522055005

اآلداب/جامعة البصرة430اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمصطفى نعمه عناد عايد4663161521052061

اآلداب/جامعة البصرة430اعدادية األزكياء للبنينادبيحيدر ماجد حسن غنتاب4664161521097019

اآلداب/جامعة البصرة430ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبينور الهدى حامد كاظم قاسم4665161522224046

اآلداب/جامعة البصرة429اعدادية الشنقيطي للبناتادبيوفاء جمال شحل حسين4666161522209091

اآلداب/جامعة البصرة429اعدادية القرنة للبنينادبيعلي حسن عبود محسن4667161521027030

اآلداب/جامعة البصرة429اعدادية المعقل للبناتادبينرمين صالح حسين عبيد4668161522169040

اآلداب/جامعة البصرة429ثانوية الزوراء للبناتادبيزينب محسن صالح عباس4669161522180016

اآلداب/جامعة البصرة429اعدادية المعالي للبناتادبيزينب نضال فالح حسون4670161522173027

اآلداب/جامعة البصرة429اعدادية الشنقيطي للبناتادبينور الهدى رياض ياسين فيصل4671161522209075

اآلداب/جامعة البصرة429ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبيايالف لؤي جمعة عبادي4672161522166001

اآلداب/جامعة البصرة429اعدادية  الميقات للبناتادبياالء عباس حسين كاظم4673161522194005

اآلداب/جامعة البصرة429اعدادية شط العرب للبناتادبيحوراء رافد كامل جالب4674161522226022

اآلداب/جامعة البصرة429اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيآيات حيدر خليل يوسف4675161522245002

اآلداب/جامعة البصرة429ثانوية الصناديد المختلطةادبيعلي سلمان نعمة بدر4676161521310029

اآلداب/جامعة البصرة429اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيبهاء حميد مهدي احمد4677161521020017

اآلداب/جامعة البصرة429اعدادية اليمامة للبناتادبيايات جميل جاسم محمد4678161522167002

اآلداب/جامعة البصرة429ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةادبيحسين علي عودة عبد الرسول4679161521311009

اآلداب/جامعة البصرة429ثانوية آل الرسول االهلية للبنينادبيسامي خلف حسون عبد الرضا4680161521121002

اآلداب/جامعة البصرة429اعدادية الحسن البصري للبنينادبيعلي سلطان حسن ابراهيم4681161521036034

اآلداب/جامعة البصرة429اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين علي محمد حسن علي4682161521049021

اآلداب/جامعة البصرة429اعدادية ذو النورين للبنينادبيحسن زغير مفتن كاظم4683161521041007

اآلداب/جامعة البصرة429ثانوية الشعب للبنينادبيجعفر سليم صبيح هادي4684161521055009

اآلداب/جامعة البصرة429اعدادية القرنة للبنينادبيجواد قاسم عبيد صخير4685161521027010

اآلداب/جامعة البصرة429ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيمها صالح مهدي كاطع4686161522224045

اآلداب/جامعة البصرة428ثانوية المتنعمين للبنينادبيعباس احمد سالم مدلول4687161521092021

اآلداب/جامعة البصرة428اعدادية الشنقيطي للبناتادبيغفران ماهر حبيب محيبس4688161522209056

اآلداب/جامعة البصرة428اعدادية حيفا للبناتادبيهدير عالء عبد الحسين خضير4689161522220059

اآلداب/جامعة البصرة428اعدادية االريج للبناتادبيزينب عبد المجيد عبد الحميد عبود4690161522238015

اآلداب/جامعة البصرة428ثانوية النصر المختلطةادبيكفاية عمران عبد النبي ابراهيم4691161522305004

اآلداب/جامعة البصرة428اعدادية الزبير للبنينادبيحاتم احمد داود كريدي4692161521034012
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اآلداب/جامعة البصرة428اعدادية االجيال للبنينادبيحسن ستار صدام فريح4693161521014010

اآلداب/جامعة البصرة428اعدادية اليرموك للبنينادبيعون مطر جليل حطاب4694161521033027

اآلداب/جامعة البصرة428اعدادية العروبة للبناتادبيايمان احمد ابراهيم احمد4695161522237010

اآلداب/جامعة البصرة428اعدادية العروبة للبناتادبيزهراء جواد كاظم عاشور4696161522237022

اآلداب/جامعة البصرة428اعدادية االجيال للبنينادبيأحمد جواد كاظم جارح4697161521014001

اآلداب/جامعة البصرة427اعدادية المعقل للبناتادبيفاطمه الزهراء نائل رزاق بناي4698161522169031

اآلداب/جامعة البصرة427اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسين رحيم عبد هللا مزيد4699161521020028

اآلداب/جامعة البصرة427اعدادية الطالئع للبنينادبيباسم احمد عبد العزيز عبيد4700161521012006

اآلداب/جامعة البصرة427اعدادية الجمهورية للبنينادبيسجاد عقيل عبد الجليل سلمان4701161521011014

اآلداب/جامعة البصرة427اعدادية الهارثة للبنينادبيمحمد نعيم خلف جري4702161521022051

اآلداب/جامعة البصرة427ثانوية حمورابي االهلية للبنينادبيسجاد محمد حسن ظاهر حبيب4703161521071008

اآلداب/جامعة البصرة427اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيحسين حازم عبد الرضا ذياب4704161521050010

اآلداب/جامعة البصرة427ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيحيدر حسن عبد الحسن وادي4705161521074007

اآلداب/جامعة البصرة427ثانوية انوار الحجة للبنينادبيعبد الرحمن جميل رحيمه بجاي4706161521026018

اآلداب/جامعة البصرة427ثانوية الزينبيات للبناتادبيبراء لفته كاظم بريدي4707161522258007

اآلداب/جامعة البصرة426ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيحياة فاضل عبود ناصر4708161522249002

اآلداب/جامعة البصرة426اعدادية العشار للبناتادبيمريم صالح مهدي مجيد4709161522228035

اآلداب/جامعة البصرة426اعدادية البسمة للبناتادبينور عباس عبد الزهرة عاصي4710161522257041

اآلداب/جامعة البصرة426اعدادية جيكور للبنينادبياحمد محمد جميل ناجي4711161521061005

اآلداب/جامعة البصرة426اعدادية الفرزدق للبنينادبيعلي حسين عبد األمير عبد العزيز4712161521028043

اآلداب/جامعة البصرة426اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيأحمد جهاد غسان عبد هللا4713161521052004

اآلداب/جامعة البصرة426ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيحسام فالح حسن داود4714161521354030

اآلداب/جامعة البصرة426ثانوية الصناديد المختلطةادبيمرتضى زهير جارهللا عبد العباس4715161521310042

اآلداب/جامعة البصرة426اعدادية الزبير للبنينادبيحسين علي مطشر نعيمه4716161521034017

اآلداب/جامعة البصرة426اعدادية شط العرب للبنينادبيكرار ستار نعمة عبد هللا4717161521049067

اآلداب/جامعة البصرة426اعدادية جيكور للبنينادبيمحمد عبد الخالق عبد هللا عيسى4718161521061077

اآلداب/جامعة البصرة426اعدادية شط العرب للبنينادبيسيف الدين وحيد قاسم ماهود4719161521049038

اآلداب/جامعة البصرة425ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيدينا رسمي حسين فالح4720161522163005

اآلداب/جامعة البصرة425اعدادية غزة للبناتادبيانهار هيثم بدر جبار4721161522208006

اآلداب/جامعة البصرة425ثانوية الكوثر للبناتادبيساره علي محمد كاظم4722161522200024

اآلداب/جامعة البصرة425ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمه حبيب رحيمه حلو4723161522200033

اآلداب/جامعة البصرة425اعدادية القرنة للبنينادبيفاضل كريم صبيح محمد4724161521027044

اآلداب/جامعة البصرة425اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينجالء عدنان خلف سبتي4725161522210092

اآلداب/جامعة البصرة425ثانوية ام ايمن للبناتادبيدعاء سلمان حبش خليف4726161522269007
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اآلداب/جامعة البصرة425ثانوية حمورابي االهلية للبنينادبيسرحان زامل لفتة صالح4727161521071009

اآلداب/جامعة البصرة425ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيمالك محمد حسن مجيد4728161522184021

اآلداب/جامعة البصرة424ثانوية النبأ للبناتادبيفاطمه بدر عبد الصاحب محسن4729161522215036

اآلداب/جامعة البصرة424ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبيمروة غيدان سعد تومان4730161522166009

اآلداب/جامعة البصرة424اعدادية التراث العربي للبناتادبيزينه عبد الحي خلف أعبيد4731161522179033

اآلداب/جامعة البصرة424ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيامين علي عبد الحسن عداي4732161521090003

اآلداب/جامعة البصرة424ثانوية مكة المكرمة للبناتادبينجاه علي غانم سالم4733161522236038

اآلداب/جامعة البصرة424اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسن فالح حسن شبر4734161521052018

اآلداب/جامعة البصرة424ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيحيدر عقيل دواي رحيمه4735161521369022

اآلداب/جامعة البصرة424ثانوية المربد المسائية للبنينادبيساجد لطيف جاسم ثامر4736161521362036

اآلداب/جامعة البصرة424ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيسجى رفيق عبد النبي حمود4737161522252033

اآلداب/جامعة البصرة424ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيمصطفى رحيم عبد هللا كريم4738161521359055

اآلداب/جامعة البصرة424ثانوية شط العرب األهلية للبنينادبيمسلم حمزة عباس جابر4739161521084032

اآلداب/جامعة البصرة424ثانوية رفح للبناتادبياساور ارشد شهاب احمد4740161522219002

اآلداب/جامعة البصرة423اعدادية المرفأ للبناتادبيمنى صبري محمد علي4741161522213068

اآلداب/جامعة البصرة423اعدادية االمام الحسين للبنينادبيوليد فالح ثابت عسل4742161521021033

اآلداب/جامعة البصرة423اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء جبر ياسين خلف4743161522225030

اآلداب/جامعة البصرة423اعدادية العباسية للبناتادبيهبه محمود شاكر أحمد4744161522233060

اآلداب/جامعة البصرة423اعدادية االندلس للبناتادبيانوار محمد سليم خضير4745161522170003

اآلداب/جامعة البصرة423اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمريم حسين عبد محمد4746161522210087

اآلداب/جامعة البصرة423اعدادية الجمهورية للبنينادبيصافي عقيل عبد علي عبد العباس4747161521011017

اآلداب/جامعة البصرة423ثانوية فيض الرحمن للبناتادبينجالء راضي جبار علي4748161522249011

اآلداب/جامعة البصرة423ثانوية البتول للبناتادبيرغد جواد كاظم كريز4749161522242018

اآلداب/جامعة البصرة423اعدادية االجيال للبنينادبيكرار محمد لطيف يوسف4750161521014045

اآلداب/جامعة البصرة423اعدادية الحسن البصري للبنينادبيعبد هللا صباح جاسم محمد4751161521036026

اآلداب/جامعة البصرة423اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد توفيق عاصي درويش4752161521049074

اآلداب/جامعة البصرة423اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحيدر عبد الكريم سهر دهر4753161521039015

اآلداب/جامعة البصرة423اعدادية حمدان للبنينادبيامير شاكر موسى مطرود4754161521046015

اآلداب/جامعة البصرة423ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتادبيساره ظافر محمد جاسم4755161522222009

اآلداب/جامعة البصرة422اعدادية  الميقات للبناتادبيهديل عوني حميد خضير4756161522194085

اآلداب/جامعة البصرة422اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيسارة عبد االمير ناصر محمود4757161522245021

اآلداب/جامعة البصرة422اعدادية الفضيلة للبناتادبيايالف هاني زاجي ماضي4758161522212010

اآلداب/جامعة البصرة422ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعلي فاضل عباس عبد الزهره4759161521359037

اآلداب/جامعة البصرة422ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةادبيحسين حمزه عباس حمزه4760161521360005
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اآلداب/جامعة البصرة422اعدادية الطالئع للبنينادبيسيف عقيل هاني عباس4761161521012019

اآلداب/جامعة البصرة422اعدادية الخنساء للبناتادبيايات جعفر سلمان عباس4762161522230007

اآلداب/جامعة البصرة422ثانوية البتول للبناتادبيساره عبد الصاحب محسن هيلك4763161522242026

اآلداب/جامعة البصرة422ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةادبيمحمود شاكر شهاب مصطفى4764161521360024

اآلداب/جامعة البصرة421اعدادية الشنقيطي للبناتادبينور الهدى صباح جالب زعيل4765161522209076

اآلداب/جامعة البصرة421اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيمها صبري عبد النبي عبد علي4766161522217081

اآلداب/جامعة البصرة421ثانوية الزينبيات للبناتادبيغدير منير داود وهيب4767161522258027

اآلداب/جامعة البصرة421اعدادية العباسية للبناتادبيمنار عدنان عبد الواحد حسين4768161522233052

اآلداب/جامعة البصرة421اعدادية الفضيلة للبناتادبينور محمد جاسم عثمان4769161522212054

اآلداب/جامعة البصرة421اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيميساء مهدي صبري جايز4770161522164038

اآلداب/جامعة البصرة421اعدادية األزكياء للبنينادبيحيدر عباس كاظم خفي4771161521097017

اآلداب/جامعة البصرة421ثانوية ذات الصواري للبناتادبيمروة غالب عبد اللطيف داود4772161522216036

اآلداب/جامعة البصرة421اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسين عبد الشيخ دفتر عبد الزهرة4773161521030012

اآلداب/جامعة البصرة421اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه داود لفتة مطلق4774161522164031

اآلداب/جامعة البصرة421اعدادية الحسن البصري للبنينادبييوسف كريم عزيز طاهر4775161521036054

اآلداب/جامعة البصرة421اعدادية جيكور للبنينادبيعلي ناصر طالب غضبان4776161521061067

اآلداب/جامعة البصرة421اعدادية الزبير للبنينادبيمحمد حميد ناصر خلف4777161521034060

اآلداب/جامعة البصرة421اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه كريم امين حسن4778161522239048

اآلداب/جامعة البصرة420اعدادية  الميقات للبناتادبيبشاير فالح مطلق شخير4779161522194015

اآلداب/جامعة البصرة420اعدادية العباسية للبناتادبيريم قاسم عبد هللا عبد الرحمن4780161522233024

اآلداب/جامعة البصرة420اعدادية سبأ للبناتادبيفاطمة علي ثجيل جبر4781161522174035

اآلداب/جامعة البصرة420اعدادية البسمة للبناتادبيإيمان هاشم عبد الرزاق مهدي4782161522257009

اآلداب/جامعة البصرة420اعدادية اليرموك للبنينادبيكرار جبار عطيه عيدان4783161521033030

اآلداب/جامعة البصرة420اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبينائل عماد موسى ابراهيم4784161521030036

اآلداب/جامعة البصرة420ثانوية السياب االهلية للبنينادبيعلي البشير نجم عبد الزهرة حمود4785161521073006

اآلداب/جامعة البصرة420اعدادية االجيال للبنينادبيعلي عباس حسين كاظم4786161521014037

اآلداب/جامعة البصرة420اعدادية االجيال للبنينادبيمرتضى علي عبد الواحد شويل4787161521014052

اآلداب/جامعة البصرة420اعدادية اليرموك للبنينادبياكرم حميد كسار بلوشه4788161521033008

اآلداب/جامعة البصرة420اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيعلياء سالم حسن علي4789161522168029

اآلداب/جامعة البصرة420اعدادية شط العرب للبنينادبياسامه علي عاشور حمود4790161521049003

اآلداب/جامعة البصرة420اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعبد هللا أياد محمد قدوري4791161521052036

طب االسنان/جامعة الموصل674اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميحسين علي كاظم عبد السيد4792161511044033

طب االسنان/جامعة الموصل669اعدادية غزة للبناتعلميدعاء بشير حمد شهاب الدين4793161512208022

طب االسنان/جامعة الموصل668ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميساره عباس عادل حنتوش4794161512165210
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الهندسة/جامعة الموصل614ثانوية الفارابي االهلية للبناتعلميلمى كمال ناصر حسين4795161512272026

الهندسة/جامعة الموصل602ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميمحمد ساري جاسم موسى4796161511090092

الهندسة/جامعة الموصل597ثانوية الجواهري األهلية للبنينعلميمحمد علي صباح ابو كيف مسلط4797161511078047

الهندسة/جامعة الموصل596ثانوية المتميزين للبنينعلميعبد هللا حسام لوتي سعد4798161511003026

الهندسة/جامعة الموصل596اعدادية اليرموك للبنينعلميباقر صباح عبد الكريم ضهد4799161511033012

الهندسة/جامعة الموصل593.3ثانوية المتميزين للبنينعلمياحمد صالح عبد الوهاب نعمه4800161511003007

الهندسة/جامعة الموصل587اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميليث علي عبود طاهر4801161511105054

الهندسة/جامعة الموصل587ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميكرار تحسين هادي صالح4802161511085105

الهندسة/جامعة الموصل587ثانوية الفراهيدي للبنينعلمياحمد شهاب احمد عبود4803161511075019

الهندسة/جامعة الموصل587االعدادية المركزية للبنينعلميفضل هللا عدنان ريحان عجيل4804161511001399

الهندسة/جامعة الموصل576ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميرزان عادل احمد عبيد4805161512165106

العلوم/جامعة الموصل539ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميحسين يحيى حسن عبد الرضا4806161511060094

العلوم/جامعة الموصل532ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميعلي عدنان عبد الحسين نعمة4807161511090073

العلوم/جامعة الموصل528اعدادية العباسية للبناتعلمينجالء نثر طعمه صافي4808161512233040

العلوم/جامعة الموصل528اعدادية اليمامة للبناتعلميزينب جهاد راضي محمد4809161512167026

العلوم/جامعة الموصل508اعدادية العراق المسائية للبنينعلميعلي عماد حسن رضا4810161511357112

العلوم/جامعة الموصل507ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميعبد هللا خالد سالم محمد4811161511085068

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577ثانوية الفراهيدي للبنينعلميبارق اياد جواد كاظم4812161511075047

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل572اعدادية اليرموك للبنينعلميحسام سعد جاسم الزم4813161511033018

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل569اعدادية الفرزدق للبنينعلميحسين علي ثامر فرج4814161511028045

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل559اعدادية زيد بن حارثة للبنينعلميمصطفى صبار راضي مغيصان4815161511069091

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل556ثانوية سارية الجبل للبنينعلميابا الحسن نوح سلمان حمد4816161511038001

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل554اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميبدر عبد الرزاق حسين ماهود4817161511105013

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل550ثانوية المعرفة للبناتعلميازهار راتب نوري عباس4818161512175002

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل547اعدادية االصمعي للبنينعلمياحمد جعفر محيبس هامل4819161511010004

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل546ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميبتول باسم وحيد محمد4820161512202041

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل544اعدادية الهارثة للبنينعلميحسن فاخر سعيد شويع4821161511022036

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504ثانوية الدير المسائية للبنينعلميقيصر مهدي صالح حسن4822161511364082

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504ثانوية الجاحظ المختلطةعلميعباس رمضان عبد علي سواد4823161511303013

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلمياحمد شفيق داود كريم4824161511090003

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميمقدس محسن هاشم منصور4825161511090101

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل665ثانوية الرافدين المختلطةعلميحسين عبد االمير حبيب خلف4826161511300018

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل665اعدادية العباسية للبناتعلميميمونه داود سلمان أبراهيم4827161512233039

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل654ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمحمد علي سلمان حرج4828161511075206
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الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية642ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعلي خالد احمد محمود4829161511075147

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية642ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميعلي جواد سالم طاهر4830161511079070

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلمياحمد مضر عبد الحبيب شريف4831161511084055

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية641ثانوية ابن خلدون األهلية للبنينعلميعلي حامد عبد علي حسن4832161511093013

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية638اعدادية الزبير للبنينعلميسعود حمد فالح عجيل4833161511034068

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية637اعدادية الزبير للبنينعلميمحمد عبد المحسن خلف صفوك4834161511034167

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية636االعدادية المركزية للبنينعلميحسين قاسم ابراهيم جاسم4835161511001156

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية636ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسين فرج طارش زامل4836161511084149

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية635ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميعلي رعد مهدي صالح4837161511079073

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية635اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميعلي صالح مهدي يحيى4838161511105039

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية634ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميعلي صالح نجدي خلف4839161511063088

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية634ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلمياحمد هيثم احمد طالل4840161511084059

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية634اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميمهند مثنى محمد عبد هللا4841161511044143

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعباس كاظم جاسم حيدر4842161511084247

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية631ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد ماجد عبد الصمد عاشور4843161511084423

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميزين العابدين محمد عبود سلمان4844161511085050

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميعباس فاضل مكطوف عبد الرضا4845161511079054

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628االعدادية المركزية للبنينعلميحسين وصفي حسين مهدي4846161511001166

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميمحمد عدنان جاسم صيهود4847161511083082

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميحسين علي جبار منشد4848161511060086

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627اعدادية المعقل للبنينعلميعلي ضياء كوثر جاسم4849161511019138

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمياسراء أسعد خليل عزيز4850161512184035

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية626ثانوية الفراهيدي للبنينعلميابراهيم اسعد عبد الكريم محمد4851161511075003

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية637اعدادية الخنساء للبناتعلميمريم عبد هللا فاضل عبد هللا4852161512230040

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية622اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميحسن هيثم سالم حسين4853161511105016

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية621ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزهراء عالء كاظم فالح4854161512152108

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية621اعدادية الهارثة للبنينعلميسيف قصي شريدة علي4855161511022070

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية618ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميكرار عبد الكريم كاطع عبد4856161511060241

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية618ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمصطفى موفق عبد المحسن عبد الحسين4857161511075241

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية617ثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلمينوار رفعت محسن محمد حسين4858161511094031

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية614اعدادية البصرة للبناتعلميقمر سلمان كاظم جاسم4859161512234105

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية614ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميعذراء صباح جبار محمد4860161512152165

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية636ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميهيا عبد الكريم عبد الغني حواس4861161512165379

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية624اعدادية البصرة للبناتعلميعرفات سلمان كاظم جاسم4862161512234096
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هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية626ثانوية الفراهيدي للبنينعلميكرار محمد عبد الحسين صالح4863161511075183

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية624اعدادية الزبير للبنينعلميجراح نايف موازي ذعذاع4864161511034028

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية623اعدادية الرضوان للبنينعلميعلي عماد وحيد اسحاق4865161511047108

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية620اعدادية الزبير للبنينعلميليث رياض جواد عبد4866161511034145

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619ثانوية الفرات األهلية للبنينعلمياحمد كريم جخم مانع4867161511079010

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619اعدادية الهارثة للبنينعلمياحمد عبد الجبار صبري عبد4868161511022016

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية618االعدادية المركزية للبنينعلميعلي محمد شاتي مطشر4869161511001368

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمجتبى طالب رضا حسن4870161511075187

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمصطفى قيس جابر مهاوي4871161511060314

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية600ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميساره ضياء شنشول سريح4872161512165209

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية667ثانوية الفراهيدي للبنينعلمياحمد ايوب يوسف جياد4873161511075012

طب االسنان/جامعة الكوفة681.2ثانوية المتميزين للبنينعلميرضا عباس حكيم عوده4874161511003022

الهندسة/جامعة الكوفة654اعدادية الهارثة للبنينعلميعباس صباح طاهر ثاني4875161511022077

الهندسة/جامعة الكوفة652.2ثانوية االيالف المتميزاتعلميساره سمير سامي علوان4876161512156017

الهندسة/جامعة الكوفة652اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه حمزه مال هللا محمد4877161512230031

الهندسة/جامعة الكوفة652االعدادية المركزية للبنينعلميحسين علي دفتر عبيد4878161511001146

الهندسة/جامعة الكوفة649اعدادية الهارثة للبنينعلميعلي غانم جابر حسب4879161511022115

الهندسة/جامعة الكوفة648ثانوية الفراهيدي للبنينعلميابراهيم مسلم عيسى عبيد4880161511075009

الهندسة/جامعة الكوفة648ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميقدس امجد عبد هللا سمير4881161512152185

الهندسة/جامعة الكوفة647اعدادية حيفا للبناتعلميهبه عبد الكريم مجاهد ياسين4882161512220052

الهندسة/جامعة الكوفة647ثانوية المعرفة للبناتعلميايات منصور ريسان صبيح4883161512175010

الهندسة/جامعة الكوفة647ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميعلي عبد الباري جاسم محمد4884161511083051

الهندسة/جامعة الكوفة646ثانوية االعالم للبنينعلميعلي توفيق حميد لفته4885161511045022

الهندسة/جامعة الكوفة645اعدادية القرنة للبنينعلميالحسن ثابت قاسم عزيز4886161511027017

الهندسة/جامعة الكوفة645ثانوية نازك المالئكة للبناتعلميسجى علي طالب مذكور4887161512265015

الهندسة/جامعة الكوفة645اعدادية شط العرب للبناتعلميصابرين عادل محي عبد الهادي4888161512226128

الهندسة/جامعة الكوفة645ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميايمان جواد أحمد حسين4889161512152042

الهندسة/جامعة الكوفة645ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمحمد قاسم جاسم محمد4890161511060282

الهندسة/جامعة الكوفة644االعدادية المركزية للبنينعلميرائد أحمد سالم حمزه4891161511001192

الهندسة/جامعة الكوفة644ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفاطمة صادق سالم عبد هللا4892161512165283

الهندسة/جامعة الكوفة644ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميروان عدنان عبد الرضا عبد علي4893161512165125

الهندسة/جامعة الكوفة644ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميكوثر علي عبد الحسين محسن4894161512197047

الهندسة/جامعة الكوفة644ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمياحمد رحيم كاظم عباس4895161511060019

الهندسة/جامعة الكوفة644اعدادية المعقل للبنينعلميحسين جعفر مظلوم لفته4896161511019051
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الهندسة/جامعة الكوفة643ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميهاجر عبد الكاظم حسن سلطان4897161512184425

الهندسة/جامعة الكوفة643ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد باقر يوسف عبد المجيد حمادي4898161511084372

الهندسة/جامعة الكوفة642االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى علي جاسم صالح4899161511001541

الهندسة/جامعة الكوفة642االعدادية المركزية للبنينعلمياسحاق صالح كريم عباس4900161511001055

الهندسة/جامعة الكوفة642ثانوية نازك المالئكة للبناتعلمينور الهدى عبد الكريم محمد خلف4901161512265034

الهندسة/جامعة الكوفة642اعدادية الفواطم للبناتعلمياالء حسن عذافة خشجوري4902161512172002

الهندسة/جامعة الكوفة642ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميثناء عبد الكريم كامل علي4903161512165076

الهندسة/جامعة الكوفة642ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميسجى مزهر مشيجل نهير4904161512197026

الهندسة/جامعة الكوفة642ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعلي عبد الرضا شهاب داود4905161511060200

الهندسة/جامعة الكوفة642ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعبد الباسط حامد عبد الصمد عاشور4906161511084248

الهندسة/جامعة الكوفة642االعدادية المركزية للبنينعلميقاسم ليث كاظم زياره4907161511001404

الهندسة/جامعة الكوفة641ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمحمد ديوان عبد هللا دفار4908161511075196

الهندسة/جامعة الكوفة640اعدادية ذو النورين للبنينعلميأسعد كريم حيدر فرج4909161511041005

الهندسة/جامعة الكوفة639ثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلميعلي محمد جواد سالم ضاحي4910161511094013

الهندسة/جامعة الكوفة639ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمحمد صباح كتاب عريبي4911161511075199

الهندسة/جامعة الكوفة639اعدادية ابي الخصيب للبنينعلمياسامة احمد عبد الرضا علي4912161511044011

الهندسة/جامعة الكوفة638اعدادية الهارثة للبنينعلميعادل مهدي داخل فضل4913161511022076

الهندسة/جامعة الكوفة638االعدادية المركزية للبنينعلمياركان وحيد عبد شياع4914161511001051

الهندسة/جامعة الكوفة638ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمبارك عبد الهادي سالم جياد4915161511084364

الهندسة/جامعة الكوفة638ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحيدر مثنى عبد الصمد علوان4916161511084177

الهندسة/جامعة الكوفة638ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسين صبيح عبد حواس4917161511084123

الهندسة/جامعة الكوفة637اعدادية التراث العربي للبناتعلميزهراء عوده نصر خلف4918161512179018

الهندسة/جامعة الكوفة637ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميحسن داود عطيه بخاخ4919161511089030

الهندسة/جامعة الكوفة637ثانوية المتميزين للبنينعلميحسن جليل علي جبار4920161511003016

الهندسة/جامعة الكوفة636اعدادية شط العرب للبناتعلميسارة قيصر عبود سبهان4921161512226108

الهندسة/جامعة الكوفة636ثانوية ثغر العراق للبناتعلميسرى موسى علي حسين4922161512232043

العلوم/جامعة الكوفة616ثانوية المتميزين للبنينعلميحسين قاسم داغر سعود4923161511003019

العلوم/جامعة الكوفة593.5ثانوية المتميزين للبنينعلميمرتضى طه ياسين راضي4924161511003049

العلوم/جامعة الكوفة588ثانوية انوار الحجة للبنينعلميسعدون سالم عبد الحسين سلطان4925161511026042

العلوم/جامعة الكوفة586ثانوية الينابيع المختلطةعلميمحمد علي كريم عبد الباري عبيد4926161511302027

العلوم/جامعة الكوفة581اعدادية البصرة للبناتعلميسمر عبد السميع احمد صالح4927161512234082

العلوم/جامعة الكوفة577اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميحيدر محمد جواد يوسف مطر4928161511044040

العلوم/جامعة الكوفة574اعدادية العزم المختلطةعلمياحمد عواد احمد كاظم4929161511309006

العلوم/جامعة الكوفة573اعدادية الزبير للبنينعلميابراهيم محمد خنيفس راضي4930161511034003
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العلوم/جامعة الكوفة573اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياحمد رياض حياوي نيشان4931161511030005

العلوم/جامعة الكوفة573ثانوية الينابيع المختلطةعلميحيدر محمود عبد الصاحب مهدي4932161511302012

العلوم/جامعة الكوفة572ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميمحمد عبد الحسين جابر ابراهيم4933161511083080

العلوم/جامعة الكوفة570ثانوية الفرات المختلطةعلميسامي حيدر عوني عبد هللا4934161511301018

العلوم/جامعة الكوفة569ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميمحمد راضي باهض كاظم4935161511090091

العلوم/جامعة الكوفة568ثانوية الجاحظ المختلطةعلميحيدر صباح نوري لفته4936161511303009

العلوم/جامعة الكوفة567ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميجالل كامل حمد حسين4937161511090015

العلوم/جامعة الكوفة567ثانوية انوار الحجة للبنينعلميحسين اياد عبد الرضا عبود4938161511026022

العلوم/جامعة الكوفة566ثانوية المتنبي االهلية للبنينعلمياسعد ماجد محسن جبر4939161511108005

العلوم/جامعة الكوفة565ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسين علي عطية شاطي4940161511084145

العلوم/جامعة الكوفة565ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميمحمد حنون عبد الرضا محمد4941161511079099

العلوم/جامعة الكوفة565ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعلي هاشم منبت منصور4942161511075169

العلوم/جامعة الكوفة564اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمصطفى كريم جاسم محمد4943161511030153

العلوم/جامعة الكوفة563ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميحيدر عبد الخالق شاكر عباس4944161511079037

العلوم/جامعة الكوفة561اعدادية الشهداء للبنينعلميعباس عبد العزيز عبد الكريم مشتت4945161511015061

العلوم/جامعة الكوفة561اعدادية الصادق للبنينعلميمحمود فالح خير هللا عبد الواحد4946161511031053

العلوم/جامعة الكوفة560اعدادية اليرموك للبنينعلميمحمد فيصل صالح فرهود4947161511033093

العلوم/جامعة الكوفة558االعدادية المركزية للبنينعلميابراهيم جالل فخري حسن4948161511001003

العلوم/جامعة الكوفة557ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميجواد كاظم مطرود بدر4949161511063029

العلوم/جامعة الكوفة556اعدادية الهارثة للبناتعلميهجران قيس فارس علي4950161512176170

العلوم/جامعة الكوفة554اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميعلي عبد الحسن موسى نصير4951161511050073

العلوم/جامعة الكوفة552ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةعلميمحمود جميل جندي عبد هللا4952161511311028

العلوم/جامعة الكوفة550ثانوية الينابيع المختلطةعلميعلي طاهر حسين عبود4953161511302021

العلوم/جامعة الكوفة550اعدادية فتى االسالم للبنينعلميمحمد باسم عبد النبي كطافة4954161511112059

العلوم السياسية/جامعة الكوفة458اعدادية العشار للبناتادبيزهراء حامد كاظم معتوق4955161522228016

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة628اعدادية العشار للبناتعلميمريم محمد عبد الكاظم حمود4956161512228167

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة600االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد حامد كاظم معتوق4957161511001450

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة591اعدادية الزبير للبنينعلميباسل حميد ارحيمه حمود4958161511034023

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة574ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد قاسم بغيلي بريبش4959161511084420

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة574ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميأحمد كميل جازع فشاخ4960161511067007

الهندسة/جامعة تكريت628ثانوية الفراهيدي للبنينعلمينور الدين ضياء فالح عبد هللا4961161511075251

العلوم/جامعة تكريت540ثانوية ام ايمن للبناتعلميجوان احمد محمد عطا هللا4962161512269004

العلوم/جامعة تكريت525ثانوية الباسقات للبنينعلميمحمد فيصل جليل عبد علي4963161511004033

الحقوق/جامعة تكريت481اعدادية شط العرب للبنينادبيسجاد جبار محسن صالح4964161521049032
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العلوم السياسية/جامعة تكريت487ثانوية الكفاح األهلية للبنينعلميوسام حيدر قاسم جمري4965161511096068

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسين علي سوادي محمد4966161511075087

طب االسنان/جامعة القادسية678ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعلي عبد الكريم مجيد حمود4967161511075157

الهندسة/جامعة القادسية671ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميغفران فاضل حميد لفته4968161512165274

الهندسة/جامعة القادسية647اعدادية حيفا للبناتعلميياسمين قيس حاتم مراد4969161512220055

الهندسة/جامعة القادسية646اعدادية اليرموك للبنينعلميعيدان محمد راضي عبيد4970161511033077

الهندسة/جامعة القادسية641ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميفاطمة فاضل شاوي مشعان4971161512162041

الهندسة/جامعة القادسية641ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميأنفال عقيل راهي تريجي4972161512184012

الهندسة/جامعة القادسية640ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينردين منقذ جاسب قاسم4973161512184389

الهندسة/جامعة القادسية640اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميهديل هيثم سالم داود4974161512210140

الهندسة/جامعة القادسية638ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمييسر كامل شهاب احمد4975161512165383

الهندسة/جامعة القادسية637االعدادية المركزية للبنينعلميحامد مؤيد سلمان محمد4976161511001099

العلوم/جامعة القادسية547ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمصطفى اسعد محمد رضا عبد الحسين4977161511075228

العلوم/جامعة القادسية546ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميبهاء عبد الحسين عبد االمير فارس4978161511084084

العلوم/جامعة القادسية545ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميحسين حسن مزعل ماهود4979161511060077

العلوم/جامعة القادسية545االعدادية المركزية للبنينعلميالحسن عبد هللا كاظم حسين4980161511001061

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية544ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميعباس حكيم غانم شرهان4981161511083036

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية543ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميليث رياض حسين راضي4982161511090087

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية542االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد صادق نعمه كاظم4983161511001020

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية536اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميجاسم غسان جاسم محمد4984161511044019

التقانات االحيائية/جامعة القادسية582اعدادية الهارثة للبناتعلمينرجس توفيق عبد السادة ناصر4985161512176156

الطب/جامعة االنبار680ثانوية انوار الحجة للبنينعلميحسين جاسم محمد عباس4986161511026023

الطب/جامعة االنبار678اعدادية البصرة للبناتعلميفاديه فؤاد انور رعيد4987161512234101

طب االسنان/جامعة االنبار671.7ثانوية االيالف المتميزاتعلميتبارك عالء شهاب حمد4988161512156008

طب االسنان/جامعة االنبار670ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميهدى سامي ماضي ديوان4989161512152244

الهندسة/جامعة االنبار623اعدادية العشار للبناتعلميابرار وليد عبود داود4990161512228014

العلوم/جامعة االنبار567اعدادية البصرة للبناتعلميسميه سهيل محمد علي4991161512234083

الحاسوب/جامعة االنبار518اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميرنا عالي حماد فنوص4992161512210147

الحاسوب/جامعة االنبار507االعدادية المركزية للبنينعلميفؤاد طه أمين محمد4993161511001395

طب االسنان/الجامعة العراقية681ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميدرة كريم عبد هللا عبد الخذر4994161512162014

الهندسة/الجامعة العراقية637ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب يوسف علي عبد4995161512165203

الهندسة/الجامعة العراقية630االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد عبد الكريم عبد عبد الوهاب4996161511001480

الهندسة/الجامعة العراقية628ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمحمد صباح عبد الخالق عبد الرضا4997161511075198

الهندسة/الجامعة العراقية628ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميهديل نبيل كاظم نعمة4998161512184442

234 من 147صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الهندسة/الجامعة العراقية626ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميايالف مكي حسين علي4999161512184055

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية558اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيبدور مؤيد احمد اسماعيل5000161522217025

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية481اعدادية القرنة للبنينادبياحمد حسين مولى عوده5001161521027006

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478اعدادية الشنقيطي للبناتادبيشهد عبد الستار جابر موسى5002161522209046

طب االسنان/جامعة بابل679ثانوية انوار الحجة للبنينعلميمصطفى جاسم محمد جعاز5003161511026092

الهندسة/جامعة بابل659ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميحسين كريم جبر عداي5004161511060092

الهندسة/جامعة بابل646ثانوية الفراهيدي للبنينعلميالحسين احسان كاظم جعاز5005161511075039

الهندسة/جامعة بابل643ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميحيدر ابراهيم خليل ابراهيم5006161511060099

الهندسة/جامعة بابل643ثانوية الدير للبنينعلميمحمد حميد قاسم جابر5007161511025022

الهندسة/جامعة بابل642ثانوية الرماح العوالي المختلطةعلميحسين عزيز عباس جابر5008161511307004

الهندسة/جامعة بابل640ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميمصطفى جواد جبار حسين5009161511079113

الهندسة/جامعة بابل639ثانوية مصعب بن الزبير للبنينعلميخالد شايع حافظ ذعذاع5010161511035020

الهندسة/جامعة بابل639ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينه حميد دواي حطاب5011161512165205

الهندسة/جامعة بابل639ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمهند محمد احمد دحام5012161511060324

الهندسة/جامعة بابل638اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميغفران محمد مسافر خلف5013161512218090

الهندسة/جامعة بابل638ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسين احمد شاكر مشاري5014161511075078

الهندسة/جامعة بابل638ثانوية الفراهيدي للبنينعلميسراج منير عطيه طه5015161511075114

الهندسة/جامعة بابل637ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميجمانه عودة علي عوده5016161512165078

الهندسة/جامعة بابل637اعدادية الهارثة للبنينعلميفنار طالب يونس مطلك5017161511022132

الهندسة/جامعة بابل636ثانوية دجلة للبناتعلميعذراء عبد العظيم مولى علوان5018161512243062

العلوم/جامعة بابل600اعدادية الزبير للبنينعلميحسين مكي محمد علي علي5019161511034046

العلوم/جامعة بابل573االعدادية المركزية للبنينعلميعلي كاظم لفتة خشجوري5020161511001363

العلوم/جامعة بابل563ثانوية الجاحظ المختلطةعلميمحمد رحيم بغيه حبوب5021161511303018

العلوم/جامعة بابل562اعدادية الفرزدق للبنينعلميحسين صالح سلمان خليف5022161511028041

العلوم/جامعة بابل558ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميمحمد صاحب جاسم صاحب5023161511085118

العلوم/جامعة بابل550ثانوية السياب االهلية للبنينعلميزين العابدين ابراهيم مهدي طرفه5024161511073016

العلوم/جامعة بابل550اعدادية العزم المختلطةعلميعبد الخالق سامي عبد اللطيف فرعون5025161511309048

علوم البنات/جامعة بابل526ثانوية النبأ للبناتعلميزينب احمد كاظم علي5026161512215007

المسيب/الهندسة/جامعة بابل621اعدادية العزم المختلطةعلميتبارك جاسم عيدان محسن5027161512309014

المسيب/الهندسة/جامعة بابل618ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميمحمود سهل نجم عبد هللا5028161511083087

المسيب/الهندسة/جامعة بابل614ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمحمد عبد المنعم خيون الزم5029161511075203

المسيب/الهندسة/جامعة بابل613االعدادية المركزية للبنينعلميالحسين صالح جاسم صالح5030161511001062

المسيب/الهندسة/جامعة بابل611ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزينب سالم جاسم حسين5031161512152117

المسيب/الهندسة/جامعة بابل611ثانوية البتول للبناتعلميرسل غالب خلف لفتة5032161512242013
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المسيب/الهندسة/جامعة بابل608ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميأحمد سلمان جوده دحروج5033161511089008

المسيب/الهندسة/جامعة بابل608ثانوية الفراهيدي للبنينعلميخالد عماد طالل مظلوم5034161511075100

المسيب/الهندسة/جامعة بابل606ثانوية الفراهيدي للبنينعلمييوسف ثائر عبد العزيز عبد الرزاق5035161511075259

المسيب/الهندسة/جامعة بابل602ثانوية عشتار االهلية للبنينعلميمحمد مصطفى فهد محسن5036161511066020

المسيب/الهندسة/جامعة بابل600ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميضحى رعد عبد الباري هاني5037161512165258

المسيب/الهندسة/جامعة بابل600ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسين عبد الستار جبار جاسم5038161511084131

المسيب/الهندسة/جامعة بابل600اعدادية الصادق للبنينعلميمسلم مطر جليل جابر5039161511031055

المسيب/الهندسة/جامعة بابل599ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميمحمد ناظم موزان جابر5040161511063135

المسيب/الهندسة/جامعة بابل598اعدادية المعقل للبنينعلميسيف احمد كاظم مزعل5041161511019100

المسيب/الهندسة/جامعة بابل598االعدادية المركزية للبنينعلميسجاد جواد كاظم جواد5042161511001218

هندسة المواد/جامعة بابل627ثانوية الفراهيدي للبنينعلميابراهيم خليل ابراهيم احمد5043161511075005

هندسة المواد/جامعة بابل626ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميسجى عبد االمير عبد الرؤوف حمود5044161512165226

هندسة المواد/جامعة بابل625ثانوية دجلة للبناتعلميدعاء محمد عبد الحي ثاقب5045161512243026

هندسة المواد/جامعة بابل625ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمحمد عادل عبد الحسن كاظم5046161511075200

هندسة المواد/جامعة بابل623ثانوية حجر بن عدي للبنينعلمييوسف جميل عبد الصمد محمد5047161511062092

هندسة المواد/جامعة بابل622ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب كمال كاظم ساجت5048161512165196

هندسة المواد/جامعة بابل619ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميود كاظم طالب جاسم5049161512165380

الهندسة/جامعة ديالى634ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفاطمة حسين عبود حميد5050161512165280

الهندسة/جامعة ديالى634ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميحنين حيدر عبد الرزاق كاظم5051161512165087

الهندسة/جامعة ديالى633ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميفاطمة عبد السالم غضبان مكي5052161512184309

الهندسة/جامعة ديالى622ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينور الهدى عباس نصار علك5053161512184403

الهندسة/جامعة ديالى618اعدادية العزم المختلطةعلميمحمد صادق جاسم عيدان محسن5054161511309094

الهندسة/جامعة ديالى618اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميمحمود شاكر حبيب حسين5055161511105070

الهندسة/جامعة ديالى617ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلمينور الهدى قصي خير هللا حمود5056161512207041

الهندسة/جامعة ديالى614ثانوية الباسقات للبنينعلمياحمد مصطفى مهدي حسين5057161511004003

الهندسة/جامعة ديالى612ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميبنت الهدى محمد حسين منهل5058161512184071

الهندسة/جامعة ديالى610ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميمحمد علي جاسم كطافه5059161511063129

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى544اعدادية الهارثة للبنينعلميالسجاد صالح مهدي نجم5060161511022022

طب االسنان/جامعة كربالء682اعدادية العشار للبناتعلميميسم فريد عبد حسن5061161512228175

طب االسنان/جامعة كربالء681اعدادية العشار للبناتعلمياستبرق صفاء عبد الزهره صالح5062161512228018

الهندسة/جامعة كربالء662اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميعلي كاظم ابراهيم حبيب5063161511050078

العلوم/جامعة كربالء581ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد علي عبد الحسين علي5064161511084414

العلوم السياحية/جامعة كربالء505اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميمحمد فاضل فالح صالح5065161511050101

الصيدلة/جامعة ذي قار674اعدادية المعالي للبناتعلميزينب حسين عبادي حسين5066161512173023
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الصيدلة/جامعة ذي قار674ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلميفاطمة عبد الحسن عبد العزيز عبد الحميد5067161512207030

الهندسة/جامعة ذي قار671اعدادية العشار للبناتعلمينبأ صباح خلف مغامس5068161512228179

الهندسة/جامعة ذي قار660ثانوية الفراهيدي للبنينعلمييحيى علي فزع عبد هللا5069161511075258

الهندسة/جامعة ذي قار658اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمحمد تقي صادق عبد السادة فلوح5070161511030120

الهندسة/جامعة ذي قار654ثانوية الفرات المختلطةعلميمنتظر عطا أبراهيم ناصر5071161511301039

الهندسة/جامعة ذي قار648ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميرسل حسين محمود احمد5072161512184128

العلوم/جامعة ذي قار612اعدادية زينب بنت علي ع للبناتعلميهجران صالح عبد الحسن مجلي5073161512168041

العلوم/جامعة ذي قار596اعدادية اليمامة للبناتعلميرقيه جاسب قاسم لعيوس5074161512167020

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار562اعدادية الزبير للبنينعلميصباح نمر عبود مطر5075161511034076

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار556اعدادية الزبير للبنينعلميسجاد سعد عبد العباس عبد الرحمن5076161511034061

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار543ثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلميمرتضى كريم جبار هادي5077161511094026

سوق الشيوخ/اثار/جامعة ذي قار519ثانوية الكوثر للبناتعلميبتول فاضل جوده نعمه5078161512200002

االعالم/جامعة ذي قار527اعدادية الرضوان للبنينعلميأحمد عبد علي احمد راضي5079161511047003

الهندسة/جامعة كركوك650ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميارشد عبد السالم محمد دغيم5080161511084062

طب االسنان/جامعة واسط681ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعلي فراس عبد العباس كاظم5081161511075163

طب االسنان/جامعة واسط679ثانوية الرافدين المختلطةعلميذو الفقار راضي صبيح عرير5082161511300027

الهندسة/جامعة واسط652اعدادية الصادق للبنينعلمينور الدين احمد عبد الزهره محمد5083161511031059

الهندسة/جامعة واسط650ثانوية الفراهيدي للبنينعلمييوسف محمد جاسم محمد5084161511075270

الهندسة/جامعة واسط648االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد ضياء صالح مهدي5085161511001469

الهندسة/جامعة واسط648اعدادية الهارثة للبنينعلميابا ذر كاظم محمد كباحي5086161511022001

الهندسة/جامعة واسط648ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميمريم وليد خلف سالم5087161512165327

الهندسة/جامعة واسط647االعدادية المركزية للبنينعلميمحسن نصيف جاسم محمد5088161511001434

الهندسة/جامعة واسط646ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميايالف فوزي جابر جعفر5089161512202036

الهندسة/جامعة واسط646ثانوية الرافدين المختلطةعلميشهد عبد هللا اعطيه سليمان5090161512300016

الهندسة/جامعة واسط646اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميجواد عبد الكاظم كيطان محمد5091161511030040

الهندسة/جامعة واسط646اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميطيف مهند حسين شاكر5092161511044062

الهندسة/جامعة واسط644ثانوية الجواهري األهلية للبنينعلميمحمد هاشم عبد هللا دهش5093161511078050

الهندسة/جامعة واسط643ثانوية الكفاح األهلية للبنينعلميرأفه عصام عبد االمير تعبان5094161511096023

الهندسة/جامعة واسط643ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميهدى حاتم محسن هامل5095161512162056

العلوم/جامعة واسط583ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزهراء جاسم داخل شنيت5096161512165139

العلوم/جامعة واسط546االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا علي عبد الحميد عبد هللا5097161511001278

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط537ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميمجتبى جاسم محمد مشتت5098161511083071

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط535ثانوية الكفاح األهلية للبنينعلمينوار ياسين عبد العزيز محمد5099161511096066

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط535اعدادية ام قصر للبنينعلميمحمد غني عبد الخالق غالب5100161511042081
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الطب/جامعة ميسان685اعدادية الجمهورية للبناتعلميايات عبد الكريم شندي ثامر5101161512239008

الطب/جامعة ميسان684.5ثانوية المتميزين للبنينعلميحيدر علي عبد الكريم جابر5102161511003021

الطب/جامعة ميسان684ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينعلميعبد هللا قصي سالم عباس5103161511064023

الطب/جامعة ميسان684اعدادية المعقل للبنينعلميعباس شداد خضير شداد5104161511019113

الطب/جامعة ميسان684اعدادية العشار للبناتعلميساره ابراهيم عبد الرحمن محمد5105161512228104

الطب/جامعة ميسان684اعدادية الفاو للبناتعلميسماء علي خضير حميد5106161512225048

طب االسنان/جامعة ميسان682ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميجمانه صبيح حسن بردان5107161512184083

طب االسنان/جامعة ميسان681ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميوجدان احمد اسماعيل احمد5108161512183130

طب االسنان/جامعة ميسان681ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميتهاني حميد عزيز عبيد5109161512165075

طب االسنان/جامعة ميسان681ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفاطمة عباس حافظ حنون5110161512165286

طب االسنان/جامعة ميسان681اعدادية الخنساء للبناتعلميساره جبار لعيبي غالي5111161512230022

طب االسنان/جامعة ميسان681ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلمينوارا حسين شهاب هاشم5112161512183112

طب االسنان/جامعة ميسان680ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزهراء نجم عبد هللا حسن5113161512165160

طب االسنان/جامعة ميسان680ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميبتول نوري جمعة عبد علي5114161512202044

طب االسنان/جامعة ميسان680ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفاطمة اسعد نجم عبد هللا5115161512165278

طب االسنان/جامعة ميسان680ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميعباس موسى حسن هادي5116161511079057

طب االسنان/جامعة ميسان680ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميسارة منصور مكي بدر5117161512202099

طب االسنان/جامعة ميسان680اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميناديه مؤيد عبد علي جبار5118161512218117

طب االسنان/جامعة ميسان680ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميحيدر رمضان سبوس زغير5119161511060105

طب االسنان/جامعة ميسان679ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميحنان قاسم كاظم كحيط5120161512202054

طب االسنان/جامعة ميسان679االعدادية المركزية للبنينعلميمهدي عبد الجليل صالح سلمان5121161511001560

طب االسنان/جامعة ميسان679ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلمينبأ عبد الحليم محمد احمد5122161512152215

طب االسنان/جامعة ميسان679ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميتقى ماجد حسن بحر5123161512165073

الصيدلة/جامعة ميسان674ثانوية ثغر العراق للبناتعلميفاطمه عبد الجبار جمعة عبد هللا5124161512232060

الصيدلة/جامعة ميسان674ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميابتسام عبد المنتظر عبد الشفيع عبد الحسين5125161512202001

الصيدلة/جامعة ميسان674اعدادية الخالصة للبناتعلمينرجس منتظر محمد جواد كاظم5126161512240165

الصيدلة/جامعة ميسان673اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميعلي محسن صالح عبود5127161511105044

الصيدلة/جامعة ميسان673االعدادية المركزية للبنينعلميعلي سالم عذيب عبيد5128161511001329

الصيدلة/جامعة ميسان673اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميشذى رحيم محسن شاهين5129161512153043

النفط/الهندسة/جامعة ميسان672ثانوية الفارابي االهلية للبناتعلميفاطمه عبد االمير راضي كاظم5130161512272022

الهندسة/جامعة ميسان663اعدادية الزبير للبنينعلميعمار ياسر ثامر فرحان5131161511034131

العلوم السياسية/جامعة ميسان495ثانوية السياب المسائية األهلية للبنينادبيعلي سمير جبار محمد5132161521361008

العلوم السياسية/جامعة ميسان489ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتادبيمروة حيدر جبار علي5133161522202018

طب االسنان/جامعة المثنى680ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميشمس محمد امين خزعل حمد5134161512165243
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طب االسنان/جامعة المثنى679اعدادية العشار للبناتعلميليلى عبد الكريم عبد الرضا محمد5135161512228161

طب االسنان/جامعة المثنى679اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميقاسم عبد الحليم شهاب يوسف5136161511030107

طب االسنان/جامعة المثنى679ثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلميأحمد هاشم منبت منصور5137161511094002

طب االسنان/جامعة المثنى678ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفاطمة عقيل ابراهيم مالك5138161512165292

طب االسنان/جامعة المثنى678ثانوية دجلة للبناتعلميزهراء كريم عبد الرسول جمعة5139161512243039

طب االسنان/جامعة المثنى678ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعلي غسان صالح هادي5140161511075160

طب االسنان/جامعة المثنى677ثانوية دجلة للبناتعلميفاطمة سليم عبد الصاحب هاشم5141161512243068

الصيدلة/جامعة المثنى674ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزهراء مازن صالح ياسر5142161512152112

الصيدلة/جامعة المثنى673االعدادية المركزية للبنينعلميضياء دواي جدوع حسن5143161511001242

الصيدلة/جامعة المثنى673ثانوية دجلة للبناتعلميايهان حسن بريو جلوب5144161512243017

الهندسة/جامعة المثنى658اعدادية العزم المختلطةعلميمنتظر حامد عبد الحسين دهر5145161511309102

الهندسة/جامعة المثنى651اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميمحمد جعفر صادق رشك5146161511105059

الهندسة/جامعة المثنى648ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميحسين مصطفى بوهان ظاهر5147161511083019

الهندسة/جامعة المثنى648ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميفاطمة محمد هادي عيسى5148161512202134

الهندسة/جامعة المثنى648ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميعطاء ضياء محمود جاسم5149161512165264

الهندسة/جامعة المثنى648ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميهدى نجم عبود مهدي5150161512165372

الهندسة/جامعة المثنى647ثانوية دجلة للبناتعلميحوراء عالء عبد العالي حسن5151161512243024

الهندسة/جامعة المثنى646اعدادية اليرموك للبنينعلميعباس عبد الكريم عبد العباس رويش5152161511033055

الهندسة/جامعة المثنى646االعدادية المركزية للبنينعلميعلي عماد كاظم هليل5153161511001356

الهندسة/جامعة المثنى646االعدادية المركزية للبنينعلميزين العابدين جواد كاظم عودة5154161511001205

الهندسة/جامعة المثنى645اعدادية المعقل للبناتعلمينور خالد عبد اللطيف يعقوب5155161512169115

العلوم/جامعة المثنى545اعدادية البصرة للبناتعلميانفال عبد الناصر صالح عناد5156161512234015

العلوم/جامعة المثنى543اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميبسام عبد السالم صبري عبد االمام5157161511030032

العلوم/جامعة المثنى543االعدادية المركزية للبنينعلميالمجتبى اسعد ناصر حسين5158161511001066

العلوم/جامعة المثنى543اعدادية المعقل للبناتعلميفاطمه وليد ليلو جابر5159161512169099

الهندسة/جامعة سامراء629اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميحسين سعيد مجيد حسين5160161511050028

الهندسة/جامعة سامراء623اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميعبد هللا مطر مرزوك مطر5161161511105034

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر533ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميهدى عبد الجبار مهنا خميس5162161512165370

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء583ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزينب عصام قاسم مصطاف5163161512184202

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء532ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعلي احمد صبري عبد الجبار5164161511084285

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء528اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميمحمد رياض حسن علي5165161511044117

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء518ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميحسين فائز عبيد فزع5166161511079035

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء516االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد نوفل لعيبي سالم5167161511001504

علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء513ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمؤنس عبد الرزاق زيبك خنفر5168161511084363
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هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء610ثانوية المعرفة للبناتعلميحوراء نبيل طه مرزوك5169161512175015

هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء601اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياحمد عودة عبد الصاحب محمد5170161511030014

الطب/جامعة نينوى668ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلمياحمد محمد سعيد صبري غركان5171161511085016

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى566اعدادية البصرة للبنينعلميابراهيم عبد الوهاب ابراهيم معتوق5172161511007005

الطب/جامعة الفلوجة676ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميهند عبد الحافظ طيب احمد5173161512183129

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز692اعدادية الهارثة للبنينعلميمحمد فؤاد منصور عودة5174161511022152

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز677ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمحمد مصطفى ابراهيم خليل5175161511075213

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز675ثانوية الفراهيدي للبنينعلمينواف محمد عبد علي عبد الرضا5176161511075250

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميشمس حيدر طاهر جاسم5177161512165241

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد قاسم ابراهيم جاسم5178161511001491

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميزينب عبد االمير مطشر فاضل5179161512183049

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميفاطمة شاكر ناصر فالح5180161512204024

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزينب موسى نعمة ناصر5181161512184220

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673اعدادية العزم المختلطةعلميزهراء علي حسين عبد علي5182161512309021

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673اعدادية البصرة للبناتعلميكوثر ميثم عمار يسر5183161512234107

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673ثانوية االعالم للبنينعلميعلي جبار علي قنبر5184161511045023

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673اعدادية شط العرب للبناتعلميمريم منتصر عبد علي رشيد5185161512226162

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673اعدادية الخالصة للبناتعلمياماني ياسين خضير مزعل5186161512240015

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميمروه كامل عبد الحميد نجم5187161512165312

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميفاطمة نوري قادر حنون5188161512184325

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميسهى هشام خلف يوسف5189161512183066

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673ثانوية ثغر العراق للبناتعلميفاطمة جواد كاظم يوسف5190161512232056

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميايمان عبد الحسين عبيد وحوح5191161512152043

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672اعدادية الخنساء للبناتعلميقطر الندى سعدون عبد لفته5192161512230037

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672اعدادية الخالصة للبناتعلميسندس عبد هللا عبد الحسن ضمد5193161512240104

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672اعدادية الهارثة للبنينعلميجاسم جواد كاظم سلمان5194161511022026

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علميهديل ضياء يوسف يعقوب5195161512198032

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميابرار مصطفى ياسين سعد5196161512165003

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميميثم جعفر صادق رشك5197161511105079

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميسجاد جبر احمد دهيش5198161511105025

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميبتول حسين علي جواد5199161512202042

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزينب صباح حسن علي5200161512184192

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671اعدادية البصرة للبناتعلميعذراء عبد الرحمن معيوف اسماعيل5201161512234095

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميضحى عباس محمد طه سلمان5202161512202118

234 من 153صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671ثانوية دجلة للبناتعلميضحى عبد الزهرة عبد جداوة5203161512243059

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671ثانوية القدوة المختلطةعلميجعفر محمد عبد جعفر5204161511314006

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد فاضل ايدام شناوه5205161511001037

هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميجنه كاظم احمد حسين5206161512152065

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت585ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميمحمد راضي نور عبود5207161511083076

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519اعدادية العشار للبناتعلميسلسبيل راسم عبد المنعم طالب5208161512228121

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية513ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزينب باسل عبد الزهرة عباس5209161512184184

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميابراهيم اسماعيل فالح حسين5210161511060002

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية572ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلميأديان عبد األمير فخري أحمد5211161512151001

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية546ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد حميد هديان هزاع5212161511084382

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية544ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلميميس صفاء عبد المطلب علي5213161512163040

كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية604اعدادية البصرة للبنينعلميعبد العزيز عماد عبد العزيز عبد الرحمن5214161511007072

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487ثانوية الرافدين المختلطةعلميعبير مانع اسماعيل بدر5215161512300019

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية الفرزدق للبنينعلميمحمد حيدر جواد كاظم5216161511028125

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية484اعدادية غزة للبناتعلميمرام طارق محمد شهيل5217161512208052

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483ثانوية الماجدات للبناتعلميمروه عبد العظيم عبد هللا شرهان5218161512211025

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميعلي عقيل عبد الصادق علوان5219161511044088

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية479اعدادية جيكور للبنينعلمييوسف موسى محمود نجم5220161511061152

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلمياحمد عبد هللا محمد عبد هللا5221161511039011

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلمياحسان جبار راشد بزون5222161511039004

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعلميحسين علي هاشم عواجه5223161511020045

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية476ثانوية الفرات المختلطةعلميزهور عباس مالك حمود5224161512301006

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية475ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميغفران ماجد قاسم عبد  الحليم5225161512202128

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية473اعدادية المعقل للبناتعلميسارة حميد كاظم حماد5226161512169064

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميرامي ثامر علي خلف5227161511039062

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميمحمد جبار امين جابر5228161511085112

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية469اعدادية االبتسامة للبناتعلمياسراء محمد علي عبد الكاظم ياسين5229161512253003

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية468اعدادية الشهداء للبنينعلميمحمد رضا ثجيل خليف5230161511015115

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية467اعدادية البصرة للبناتعلميايه نجم عبود مهاوي5231161512234028

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميعلي زكي طاهر صبيح5232161511090071

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية466اعدادية الفضيلة للبناتعلمينجالء عبد الساده خضير السلطان5233161512212058

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية465اعدادية الفضيلة للبناتعلميافراح غالب محيسن مجلي5234161512212005

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463ثانوية آل الرسول االهلية للبنينعلميكرار عبد الحسين عبد الحسن عنبر5235161511121008

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462اعدادية الحسن البصري للبنينعلميالصادق امين لفتة كشيش5236161511036019
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميآمنة حسين صالح عبد هللا5237161512245007

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462اعدادية الفواطم للبناتعلميهنادي عبد الكريم حمود جاسم5238161512172063

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462اعدادية الشهداء للبنينعلميبسام محمد لطيف طالب5239161511015023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462ثانوية الدير للبنينعلميحاتم سلمان عزيز سالم5240161511025006

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية462ثانوية الرافدين المختلطةعلميبدور فاضل رزاق محمد5241161512300006

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميحسين عطية قاسم صالح5242161511083014

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461ثانوية الجاحظ المختلطةعلميوائل حميد علوان هيوي5243161511303023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميرقيه كاظم علي موزان5244161512187025

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية461ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلميزين العابدين رعد عيسى هاشم5245161511088018

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية460اعدادية فتى االسالم للبنينعلميحسين عبد الكريم قاسم ماجد5246161511112022

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459ثانوية ماريا القبطية للبناتعلميصابرين سالم وهيب حبيب5247161512266011

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459االعدادية المركزية للبنينعلميعلي شهيد نتاش جياد5248161511001336

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458ثانوية مصعب بن الزبير للبنينعلميمصطفى مؤيد عبد الحميد حسين5249161511035059

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458اعدادية المعقل للبنينعلميعلي وليد سلمان زعالن5250161511019157

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458ثانوية عشتار األهلية للبناتعلمينجية علي بدر وايد5251161512251042

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457اعدادية الهدى للبناتعلميفوزية عبد اللطيف عبد الرزاق حسين5252161512150047

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميمحمد موفق ياسين فاضل5253161511050105

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457اعدادية الرضوان للبنينعلميزين العابدين فاخر عبد االمام طه5254161511047067

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرعلميهبه سعد بدر عبد هللا5255161512264010

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية المرفأ للبناتعلميفاطمة فريد عبد اللطيف محمد5256161512213045

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا محمد جاسم محمد5257161511001286

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية454اعدادية التراث العربي للبناتعلميشهد محمد جاسم مهجر5258161512179028

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453اعدادية الكفاح للبنينعلميعقيل صبيح حسن خريبط5259161511002116

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453االعدادية المركزية للبنينعلميعلي خالد كاظم ناجي5260161511001323

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453ثانوية ثغر العراق للبناتعلميسحر ماهر علي عبد الحسين5261161512232042

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية الخنساء للبناتعلمينورا محمد عبد الكريم علي5262161512230043

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية شط العرب للبنينعلميعالء حسين صالح محمد5263161511049105

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451ثانوية الحضارة العربية للبناتعلميهبه محمد حريب مبارك5264161512181021

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميمحمود أحمد محمد حسين5265161511063136

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451ثانوية الرسول للبنينعلميمرتضى حسن كريم مظلوم5266161511058065

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية الجمهورية للبنينعلميبكر عبد الكاظم فارس محارب5267161511011016

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية العشار للبناتعلميآيات عبد الرزاق خضير شراد5268161512228005

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450اعدادية الشهداء للبنينعلميأبراهيم كريم ابراهيم خليل5269161511015001

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450اعدادية الفضيلة للبناتعلمينور عباس ناصر غريب5270161512212061
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450اعدادية شط العرب للبناتعلميزينب كامل عاشور كريم5271161512226099

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449االعدادية المركزية للبنينعلميحسين زهاء هاشم حمود5272161511001133

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449اعدادية الشهداء للبنينعلميعبد هللا فالح عبود عماره5273161511015069

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتعلمياسراء عيسى جاسم جابر5274161512196005

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزهراء حازم حيدر سلمان5275161512165142

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمحمد عبد العظيم عبد هللا شرهان5276161511060276

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية الكفاح للبنينعلميمرتضى مصطفى حيدر عبود5277161511002197

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448ثانوية دجلة للبناتعلميآيات عبد الرزاق عبد هللا عبد الحسين5278161512243008

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميمرتضى حبيب مخور عبد الواحد5279161511083088

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447ثانوية الحضارة العربية للبناتعلميهدى رياض هليل عوده5280161512181022

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية الهارثة للبنينعلميعلي صابر محسن مهلهل5281161511022104

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية الصادق للبنينعلميابا ذر حسن عبد اللطيف حمد5282161511031005

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446اعدادية الرسالة للبنينعلميعبد هللا محمد عبد الحسين جاسم5283161511013054

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميصفا كاظم نعمه عجيل5284161512218082

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446ثانوية ام ايمن للبناتعلميميعاد حيدر عاتي كتاب5285161512269023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446اعدادية شط العرب للبناتعلمياسيل عقيل جواد عبد هللا5286161512226012

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446اعدادية األصفياء للبنينعلمياصيل محمد اهوين شلج5287161511099007

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعدادية القرنة للبناتعلميفواطم رضوان محمد عبد علي5288161512154023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعدادية الشهداء للبنينعلميمحمد جبار مخور جخيور5289161511015112

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445ثانوية ثغر العراق للبناتعلميضحى عادل جواد جعفر5290161512232052

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميمحمد سالم حميد عباس5291161511083077

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميزيتون عبد الرحمن خلف عبد الرحمن5292161512183045

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444ثانوية الميثاق للبنينعلميحسين علي أحمد جاسم5293161511037006

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443اعدادية الفضيلة للبناتعلميغدير ناصر فارس عبيد5294161512212047

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442ثانوية الرافدين األهلية للبنينعلميعباس محمد عبودي صالح5295161511081024

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميمحسن علي جابر بدر5296161511039122

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442ثانوية السياب االهلية للبناتعلمينورس ماضي كاظم عبيد5297161512161023

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد عبد الرضا محمد الزم5298161511084409

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442اعدادية ام قصر للبنينعلميحسن طه ياسين فارس5299161511042016

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد عبد الرضا امين محمد5300161511001476

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتعلميإيمان خلف منخي بصر5301161512381009

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442اعدادية الفضيلة للبناتعلميبنين ماجد احمد يحيى5302161512212014

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442ثانوية الرسول للبنينعلميكرار عادل ناصر صالح5303161511058053

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية441اعدادية الرسالة للبنينعلميسيف سرحان كاطع جثير5304161511013045
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية441ثانوية الشجرة الطيبة للبناتعلميصبرية صبيح عكرف يوسف5305161512252008

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية441اعدادية التراث العربي للبناتعلمياسراء محمد جاسم مهجر5306161512179004

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميعالء عوده حاتم حسون5307161511089080

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440اعدادية المعقل للبنينعلميحسن قاسم بكر صالح5308161511019043

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميسعد جمال خلف سالم5309161511060127

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440ثانوية الزبير المسائية للبنينعلميوائل فايز شناوه جعفر5310161511355160

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440اعدادية االحرار المسائية للبنينعلميعبد هللا وصفي بجاي منسي5311161511365063

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440ثانوية هبة الرافدين للبناتعلميساره عبد الرضا شهاب احمد5312161512235018

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440ثانوية الحضارة العربية للبناتعلميدعاء جالوي سمير كايم5313161512181006

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلمياسعد مظر عبد الكريم لعيبي5314161511090010

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439ثانوية الخالدين للبنينعلميمهدي فاضل طاهر صالح5315161511008094

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439ثانوية ام البنين للبناتعلميسارة جميل عبد الزهرة سلمان5316161512270006

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميحوراء ستار جبار صحن5317161512245021

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية439اعدادية الشنقيطي للبناتعلميمروه عالء خلف اسحاق5318161512209086

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية438ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمينور فالح خلف حسن5319161512202160

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية438ثانوية القنوت للبناتعلميمها عبد الحكيم سلمان لعيبي5320161512206036

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية المعقل للبنينعلمينور الدين نبيل عباس مهجر5321161511019222

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436ثانوية السياب االهلية للبناتعلميمروة علي مجيد محمد5322161512161020

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436ثانوية ذات الصواري للبناتعلميسارة نجم عبد شنشول5323161512216014

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436ثانوية ابي الخصيب المسائية للبنينعلميحسين خالد هاشم ثاني5324161511358007

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية العزم المختلطةعلميسحر صالح حبيب علي5325161512309028

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية االجيال للبنينعلمياحمد رياض عكض هادي5326161511014003

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435االعدادية المركزية للبنينعلميحسن اياد عبد الرضا حميدي5327161511001101

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435ثانوية الجنات األهلية للبنينعلميمصطفى حسين حمود بردي5328161511032010

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435ثانوية دجلة للبناتعلميايالف عبد الرزاق عبد هللا عبد الحسين5329161512243015

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية غدير خم للبناتعلميزهراء عبد الحسين محمد ظاهر5330161512268013

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميحسين علي كاظم رمضان5331161511039045

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية االجيال للبنينعلميعباس مزهر قاسم محمد5332161511014037

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية الهارثة للبنينعلميحسين عبد الرضا شهيد مجيد5333161511022050

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتعلميرواء محمد أشبلي شناوه5334161512381029

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميبشائر احمد جاسم عيسى5335161512184068

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية شط العرب للبناتعلميزهراء ياسين مكي حبيب5336161512226086

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية الهارثة للبناتعلميحوراء عبد الرزاق شرهان فرج5337161512176043

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية الشنقيطي للبناتعلمينور هادي جبير منصور5338161512209112
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433ثانوية قمر بني هاشم للبنينعلميمحمد جواد كاظم ظاهر5339161511059025

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433ثانوية االعالم للبنينعلميعبد الحسين محمد كاظم صالح5340161511045018

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية القرنة للبنينعلميمحمد رضا قاسم حسن نيسان5341161511027082

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية الجمهورية للبنينعلميمنتظر عباس جابر ظاهر5342161511011087

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433الخارجياتعلميزهراء حسن عبد زغير5343161512401003

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية البسمة للبناتعلميرتاج فيصل غازي أرحيل5344161512257012

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433ثانوية صنعاء للبناتعلميسجا محمد عبد الحسين راضي5345161512221014

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمصطفى ادهم برهان الدين عبد الكريم5346161511075227

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432ثانوية رفح للبناتعلميايمان طه ياسين احمد5347161512219013

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية البسمة للبناتعلمينور الهدى مقداد جعفر سعدون5348161512257037

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432ثانوية ماريا القبطية للبناتعلميبدور شاكر عبيد عبد الرزاق5349161512266003

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية الهارثة للبناتعلميرواء عادل خير هللا مصطفى5350161512176058

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432ثانوية صنعاء للبناتعلميفاطمة علي حافظ محمد5351161512221019

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمياسراء غازي محمد خلف5352161512184039

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431ثانوية النبأ للبناتعلميبان عامر كعيد واوي5353161512215003

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميمهيمن طالب زامل عطوان5354161511063153

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية الشهداء للبنينعلميمجيد أدريس مجيد كاظم5355161511015108

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعلميانور جابر صالح صنهير5356161511020025

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينعلميبدر ياسين طه ياسين5357161511110004

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية االريج للبناتعلميفاطمة محسن عباس جابر5358161512238042

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينسرين محسن عبد الجليل هاشم5359161512184390

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431ثانوية ثغر العراق للبناتعلميجنان حسن شدود عبود5360161512232012

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430ثانوية العلياء للبناتعلميانعام هاني نجم عبود5361161512227006

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية الرضوان للبنينعلميمحمد حسين عبد الشهيد حمود5362161511047136

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميزيتون عبد هللا مهجر يعكوب5363161512197013

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينعلمياحمد عبد االمام صدام مفتن5364161511005003

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية العزم المختلطةعلميعدي عبد االمير جاسم يعقوب5365161511309053

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430ثانوية نازك المالئكة للبناتعلميشهد رعد راضي حسين5366161512265017

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430ثانوية ماريا القبطية للبناتعلميسحر علي عبد هللا ناهي5367161512266009

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعداية التضحية للبنينعلميمحمد عبد هللا صدام رسن5368161511053078

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية الطالئع للبنينعلمييوسف محمد حسن يوسف5369161511012054

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحيدر ضياء لفتة طارش5370161511084170

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية حمدان للبنينعلميعلي فوزي كاطع عبد السادة5371161511046062

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411اعداية التضحية للبنينعلميعلي حسن ثامر نظيف5372161511053051
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الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميمحمد عدنان شريف جمعة5373161511083083

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعلميفؤاد ايوب كاطع ثجيل5374161511020098

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية الكفاح االهلية للبناتعلمينوارة ابراهيم عبد هللا ابراهيم5375161512190031

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية العقيدة للبناتعلميمريم عدنان محمد عبود5376161512231023

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمحمد جاسم محمد منو5377161511060256

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلميزينب عبد االمير عدنان ناصر5378161512163027

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية الميثاق للبنينعلميعلي جاسم كشيش عيدان5379161511037012

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية المكاسب المسائية للبنينعلميحسن نصيف جاسم محمد5380161511371038

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية التراث العربي للبناتعلميراويه قاسم عبد الكريم جابر5381161512179012

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي عادل فالح حسن5382161511011052

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميمحمد عدي حميد عجيل5383161511085121

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408ثانوية الحضارة العربية للبناتعلميمسره ثائر جراح فرحان5384161512181016

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية البصرة للبنينعلميسلمان جمال سلمان داود5385161511007057

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408ثانوية الخالدين للبنينعلمياحمد عبد الواحد حسين عبيد5386161511008008

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية الطالئع للبنينعلميانور سعدون محمد خويطر5387161511012010

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية المتنبي للبنينعلميحسين باسم محمد حسن علي5388161511006020

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية العباسية للبناتعلميمريم فاضل شمخي جبر5389161512233038

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية الفواطم للبناتعلمينهى علي كاظم ذياب5390161512172056

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلمياحمد شاكر عداي زاير5391161511084030

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية شط العرب للبنينعلميعلي حيدر عبد المطلب حبيب5392161511049116

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية الحسن البصري للبنينعلميمصطفى عماد كاظم موسى5393161511036141

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية الرضوان للبنينعلميحيدر عادل عبد الحسين مكي5394161511047061

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية الخالدين للبنينعلمياحمد هاني مناحي صالح5395161511008013

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية المدينة المسائية للبنينعلميمحمد جاسم محمد عبد االمام5396161511363083

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية الفاو للبناتعلميهدى طالب محمود طاهر5397161512225088

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمصطفى عبد الباسط عبد العالي جعفر5398161511052033

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية الدير المسائية للبنينعلميعالء كريم قاطع طالب5399161511364067

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية الشنقيطي للبناتعلميبتول زهير منصور محمد5400161512209011

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميفاطمه نبيل مهدي صالح5401161512210105

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية الخالصة للبناتعلميبتول حميد ريسان كاطع5402161512240033

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية العراق المسائية للبنينعلميعلي صالح هادي محمد5403161511357107

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية الخالصة للبناتعلميزينب عصام طه عبود5404161512240088

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405االعدادية المركزية للبنينعلميعيسى جاسم محمد لفته5405161511001392

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتعلميانفال طاهر كوشان جاسم5406161512380007
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الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405اعدادية العباسية للبناتعلمينور علي حسين علي5407161512233043

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405اعدادية العشار للبناتعلميرفل نبيل صادق محسن5408161512228065

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية السياب االهلية للبنينعلمياحمد عدنان جمعة جاسم5409161511073004

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405االعدادية المركزية للبنينعلميالسالم حازم سالم موسى5410161511001064

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا فريق شاكر محمود5411161511001284

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405اعدادية الفضيلة للبناتعلميزهراء فؤاد زايد جاسم5412161512212030

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية زين العابدين للبنينعلميمؤمن حازم جميل صالح5413161511104017

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405اعدادية ام قصر للبنينعلميمنتظر عدنان لطيف عبد هللا5414161511042091

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعلي عبد العزيز عبد الرضا لفته5415161511084315

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية الروان للبنينعلميعلي يونس اسماعيل كنعان5416161511023024

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية المتنبي للبنينعلميأحمد مردان حسن حويس5417161511006010

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر هادي حنون كاظم5418161511001186

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية المكاسب المسائية للبنينعلميمحمد عدنان خلف داود5419161511371152

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميزينب سالم عبد الزهرة صدام5420161512245034

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية الجواهري األهلية للبنينعلميكرار علي عبد هللا شتيت5421161511078040

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمياحمد حازم نافع هاشم5422161511060015

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميعلي هيثم عبد االمير محمد5423161511050084

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية البصرة للبناتعلميساره سعيد عاشور علي5424161512234077

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية العروبة للبناتعلميساره حسن علي بدر5425161512237025

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية جيكور للبنينعلميحيدر رمضان عبد هللا عبد الحسن5426161511061044

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسين كاظم جاسب حسن5427161511084152

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403ثانوية الروان للبنينعلميعلي عدنان علوان داود5428161511023023

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية سبأ للبناتعلميحوراء عبد الخالق عبد الصاحب مكلف5429161512174016

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403اعدادية الجمهورية للبناتعلميعدن يوسف محمد حسون5430161512239055

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403ثانوية الترابة المختلطةعلميمهدي مصطفى حمزه عباس5431161511316009

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402اعدادية الهدى للبناتعلميوفاء كريم رجيب عسكر5432161512150059

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402ثانوية الخالدين للبنينعلميحسين فالح حسن سالم5433161511008032

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401االعدادية المركزية للبنينعلميعمار عزيز عيسى عباس5434161511001388

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميايات زهير صدام محمد5435161512153015

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية المعرفة للبناتعلميفاطمة شنان مفتن محسن5436161512175043

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية السبطين للبنينعلميمسلم أبراهيم خلف حسين5437161511016048

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية شط العرب للبنينعلميحيدر حسين علي سلمان5438161511049058

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية البصرة للبناتعلميايات احمد درويش محمود5439161512234016

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية الخالصة للبناتعلمياحالم قيطان ساير راشد5440161512240001
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الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتعلمياسيل جابر عبد الكريم شمخي5441161512380004

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية العروبة للبناتعلميهديل قاسم طاهر هاشم5442161512237046

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعلميعبد هللا عبد الكريم كحطان عويد5443161511020071

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية شط العرب للبنينعلميابو الحسن كريم عبد هللا محمد5444161511049002

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعلي نوفل عواد حسن5445161511084339

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية الحضارة العربية للبناتعلميهبه طالل موحان مصاول5446161512181020

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية الخالصة للبناتعلميرواء علي حسين المي5447161512240064

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلمينورا محمود كرم علي5448161512162054

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398ثانوية الميثاق للبنينعلميياسين ضياء محمد نافع5449161511037022

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398اعدادية الثوار المسائية للبنينعلمياحمد فالح شمخي راضي5450161511352015

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميقطر الندى عقيل مجيد عيسى5451161512184333

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398اعدادية السبطين للبنينعلميوليد خالد عجيل شاهين5452161511016058

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398اعدادية االندلس للبناتعلميزهراء امين محي الدين مهنا5453161512170026

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398ثانوية ام ايمن للبناتعلميبتول كاظم محمد عزيز5454161512269002

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398اعدادية االصمعي للبنينعلميمصطفى سالم عبد الحسين محمد5455161511010079

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميماهر جبار عباس غضبان5456161511044109

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينعلميحسين محمد قاسم عطيوي5457161511064015

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلمياسعد عبد الكريم عبد هللا عباس5458161511088006

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398ثانوية السياب االهلية للبناتعلميهالة شهاب احمد شهاب5459161512161024

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميصفا جاسم علي محمد5460161512152161

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميمحمد أحمد جمعه سلمان5461161511089118

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397اعدادية االكرمين للبنينعلمياحمد داود سالم جمعة5462161511017006

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397اعدادية الكفاح للبنينعلميمهيمن محمد جاسم محمد5463161511002217

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمياحمد محسن سلمان فليح5464161511060035

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396االعدادية المركزية للبنينعلميزين العابدين توفيق محمد نعمه5465161511001204

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396اعدادية السبطين للبنينعلميضاري فيصل حواس علي5466161511016028

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396اعدادية الفرزدق للبنينعلميسجاد كاظم عبد الباقي ثامر5467161511028062

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعبد هللا نجم الدين عبد هللا عبد الحسين5468161511084272

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميبدور ثامر اسماعيل ناجي5469161512202045

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396اعدادية ام قصر للبنينعلميحيدر محمد علي جنجون عبد هللا5470161511042026

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية395اعدادية االمام الحسين للبنينعلميعلي محمد جاسم باشا5471161511021021

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميعباس جاسم شمخي شالل5472161511083035

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية العلياء للبناتعلميزينب عبد الكريم قاسم سباهي5473161512227028

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية521ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينعلميعباس راضي يوسف راضي5474161511005027
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الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية518ثانوية ماريا القبطية للبناتعلميساره عطوان شهاب سلمان5475161512266008

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية517ثانوية دجلة للبناتعلميتيجان عز الدين صابر طاهر5476161512243020

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية517ثانوية الجاحظ المختلطةعلميهيثم يوسف داخل مايع5477161511303022

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية517اعدادية حيفا للبناتعلميحنين فرزدق صباح ابراهيم5478161512220010

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية514اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلمييحيى عيدان جاسم محمد5479161511039155

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية511ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميرسل اياد خليل ابراهيم5480161512165107

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395االعدادية المركزية للبنينعلميراضي صالح مهدي محسن5481161511001194

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية ام ايمن للبناتعلميمنال فضاله خالطي ساجت5482161512269022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرعلميزينب شاكر عبد كاظم5483161512264006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395ثانوية الرافدين االهلية للبناتعلميمروه فالح حسن عبد الرسول5484161512189032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393اعدادية الجمهورية للبناتعلميسراج صفاء عبد الزهره حمزه5485161512239050

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393ثانوية الفرات األهلية للبنينعلمياحمد عماد نوري حمد5486161511079008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393ثانوية نور الحق االهلية للبنينعلميمصطفى حسن عباس عبد هللا5487161511119018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393اعدادية االصمعي للبنينعلميسيف مهدي جبار مهدي5488161511010046

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمينواف حافظ شياع معيدي5489161511060329

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميهديل سعيد مهدي حبيب5490161512184441

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميمها فالح عبد الحسن مهي5491161512184371

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392ثانوية الروضة العباسية للبنينعلميمصطفى غالب خلف مال هللا5492161511080029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392اعدادية جيكور للبنينعلميالحسن حازم محمد صالح5493161511061017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392ثانوية السياب االهلية للبنينعلمياركان خضير صدام محيسن5494161511073006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلمينور الهدى باسم عبد اإلمام عبود5495161512204031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميحسين حمزه عباس علي5496161511039038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390اعدادية الطالئع للبنينعلمياحمد محمد جاسم عاجب5497161511012007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390اعدادية السبطين للبنينعلميحسين صبيح حميد شالكه5498161511016014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلميعماد خيون فرحان هذال5499161511074071

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388ثانوية الزبير المسائية للبنينعلميعلي جعفر عبد الساده فالح5500161511355096

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388اعدادية الرضوان للبنينعلميمحمد هاني محمد مرزوق5501161511047148

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينعلميعبد هللا محمد عبود طعمة5502161511005030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387اعدادية شط العرب للبناتعلميسمية عبد الكريم عيسى عبد5503161512226118

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387اعدادية التراث العربي للبناتعلمينور صباح لملوم شده5504161512179043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميحسن كاظم جالب جاسم5505161511039034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387ثانوية الخالدين للبنينعلمياحمد خير هللا شيهان ورد5506161511008005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386ثانوية الرافدين االهلية للبناتعلميهنوف كمال يعقوب يوسف5507161512189042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386اعدادية الكفاح للبنينعلميمحمد رتيب حاتم عذافه5508161511002177
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384اعدادية الشهداء للبنينعلميأحمد هاشم كاطع موحي5509161511015015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384اعدادية االكرمين للبنينعلميمحمد حسن عبد هللا معيذب5510161511017054

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتعلميدموع حافظ صياح عبد المحسن5511161512381023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية شط العرب للبنينعلميزيد اسامه علي مطر5512161511049073

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370ثانوية المتنعمين للبنينادبيعبد الرزاق سلمان عبد الرزاق علي5513161521092022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمصطفى لعيبي كاظم مريدي5514161521020088

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368اعدادية شط العرب للبنينادبيحيدر هيثم صدام سالم5515161521049028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366اعدادية المتنبي للبنينادبيزين العابدين حرز محمود سلمان5516161521006027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366ثانوية شط العرب األهلية للبنينادبيالحسن قصي يوسف سلمان5517161521084005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366اعدادية األزكياء للبنينادبياحمد مجيد حميد جاسم5518161521097006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية360اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد المهدي مهدي محسن غافل5519161521006038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية الدير المسائية للبنينادبياحمد وهاب عبد الرزاق وحيد5520161521364011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400ثانوية الدير المسائية للبنينادبيموسى ابراهيم علي حسين5521161521364120

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية جيكور للبنينعلميجعفر نعمه جعفر محسن5522161511061023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428اعدادية الهارثة للبنينعلميحسن محمد عبد المحسن مصبح5523161511022040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميعالء عبد الزهره مصطفى حسين5524161511079066

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسين جابر عبادي حسن5525161511084112

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميحوراء علي عبد الباقي أحمد5526161512162012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428ثانوية الرافدين المختلطةعلميمثنى مالك اسكندر جاسم5527161511300073

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينعلميعلي مصطفى مهدي صالح5528161511005040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميأحمد خالد جميل صبيح5529161511067003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية فتى االسالم للبنينعلميكرار رزاق عبد الحسن سوادي5530161511112057

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميعلي صالح حسن حميد5531161511063087

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426ثانوية الرافدين المختلطةعلميعبد هللا محسن مطشر ضيدان5532161511300043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية الفواطم للبناتعلمينور قاسم حسين خليفة5533161512172059

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426ثانوية النخيل االهلية للبنينعلميرعد احمد سالم احمد5534161511106014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميسارة ثابت حمود عبد هللا5535161512218069

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر احمد كاظم خضير5536161511001172

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية الكفاح للبنينعلميعلي عماد عبد هللا عبد الزهرة5537161511002136

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية االصمعي للبنينعلمينزار طالب علي حسين5538161511010087

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية شط العرب للبناتعلميامجاد حسين شعبان حمادي5539161512226024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية الجمهورية للبناتعلميزهراء حسام عبد الستار عبد الساده5540161512239031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425ثانوية الرصافي االهلية للبنينعلميعلي عبد الودود غانم صالح5541161511115008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية الرسالة للبنينعلميمهند محمد ثجيل عذيب5542161511013097
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425االعدادية المركزية للبنينعلميعلي طالب عبد الرضا محسن5543161511001344

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية الخالصة للبناتعلميرفل عباس ساهي مهر5544161512240060

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية العهد الزاهر للبناتعلمينور حسن فالح سعيد5545161512245061

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية الهارثة للبناتعلميزينب عبد الرحيم ناظم حسن5546161512176085

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425ثانوية الماجدات للبناتعلمينور وليد جميل داود5547161512211030

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية الشنقيطي للبناتعلميهاله سلمان لفته مطرود5548161512209117

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية الشنقيطي للبناتعلميشمس يوسف عبد الهادي يوسف5549161512209063

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية غدير خم للبناتعلميحنين ادريس مردان رشم5550161512268009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425ثانوية نور الحق االهلية للبناتعلميميار هاشم عدنان عبد القادر5551161512274011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية الفرزدق للبنينعلمييونس صباح عبد اللطيف خضير5552161511028169

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية الشهداء للبنينعلميوسام خليفه مخور عبد السيد5553161511015148

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية المعقل للبنينعلميعلي صالح عبد الواحد مجلي5554161511019137

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425االعدادية المركزية للبنينعلميعباس مكي عودة تركي5555161511001254

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية الرسالة للبنينعلميجاسم زامل بطوش مناسب5556161511013016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425ثانوية الزبير المسائية للبنينعلميصادق رحيم نعمه مطر5557161511355066

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية الشهداء للبنينعلميمجتبى ميثم محمد مهدي حسن5558161511015107

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميمرتضى صبيح نعيم حميد5559161511063141

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية االريج للبناتعلميزينب ماجد عجيل عبطان5560161512238025

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد سعدي فيصل نجم5561161511001465

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية البصرة للبناتعلميسجى سالم عبد الخضر عباس5562161512234079

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية صنعاء للبناتعلمياطياف يوسف يعقوب عبد علي5563161512221003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية الشنقيطي للبناتعلميساره كاظم يوسف يعقوب5564161512209056

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية الطالئع للبنينعلميعباس هاشم قاسم عيسى5565161511012021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتعلميهدى عبد السالم عبد الزهره آرحيمة5566161512381063

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية فتى االسالم للبنينعلميعقيل جواد الزم سلطان5567161511112038

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423ثانوية الرجاء للبناتعلمياخالص محمود سلمان قاسم5568161512178001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميصابرين ماجد فالح حسن5569161512210077

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية االريج للبناتعلميصفية محمد طاهر عباس5570161512238037

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية السبطين للبنينعلميكريم فالح حسين كاطع5571161511016041

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر حبيب خشالة عبود5572161511001175

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423ثانوية الحر الرياحي المختلطةعلميساره علي حسين عجرش5573161512308008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية الهدى للبناتعلميزينب احمد صالح خضير5574161512150023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية المعالي للبناتعلميازهار علي طه عبد السيد5575161512173002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية األصفياء للبنينعلميمحمد علي عامر علك5576161511099031
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلمياحالم رعد عبدالهادي عبيد5577161512153003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعدادية الرسالة للبنينعلميمرتضى مجيد جسيم نصيب5578161511013093

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعدادية البسمة للبناتعلميميالد جبار ثاني برغال5579161512257034

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية الخالدين للبنينعلميفهد مشتاق عبد الرزاق علي5580161511008073

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعلميارشد ثائر احمد حسين5581161511020021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلميعبد هللا ضياء غازي عيدان5582161511074056

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمصطفى محمد عدنان سبتي5583161511084450

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376ثانوية خور الزبير المسائية للبنينعلميعلي عبد االمير طاهر عباس5584161511359013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376اعدادية الجمهورية للبنينعلمياركان اسعد ماجد كاظم5585161511011011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376اعدادية المتنبي للبنينعلميمحمد سالم عبد الجبار شعبان5586161511006070

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376ثانوية السياب االهلية للبنينعلميعلي اسماعيل اسحق عبد الرسول5587161511073024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374اعدادية الكفاح للبنينعلميأسعد عبد الرضا جاسم محمد5588161511002024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371اعدادية الجمهورية للبنينعلميعلي حسن نجم جبر5589161511011047

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيريم فالح حسن بشير5590161522224026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية الخالصة للبناتعلميحنين محمد خلف مالح5591161512240044

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية508ثانوية الرماح العوالي المختلطةعلميرحاب حسن خلف جابر5592161512307005

نينوى/ الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية508اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميمنتظر عبد هللا هاشم عبد السيد5593161511044111

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية423ثانوية الزبير المسائية للبنينعلميزين العابدين محمد قاسم ناصر5594161511355057

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية االكرمين للبنينعلميجاسم محمد ابراهيم عبد هللا5595161511017012

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية الفرزدق للبنينعلميمهند ذاري حسين جياد5596161511028159

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية423ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميهدى عبد علي سلمان مغامس5597161512152248

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد سعيد جابر خلف5598161511011071

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميحسن مثنى حسن مزعل5599161511079024

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422ثانوية الرماح العوالي المختلطةعلميصفاء محمد سلطان بدر5600161512307007

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية الفضيلة للبناتعلميرواء صادق جعفر جواد5601161512212025

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية الجمهورية للبناتعلميعذراء عباس لعيبي حسين5602161512239056

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية حيفا للبناتعلميفاطمه حيدر كاظم جاسم5603161512220039

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية الحسن البصري للبنينعلميعلي حيدر عاتي كتاب5604161511036099

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية القرنة للبنينعلميمحمد حسن طالب عيسى5605161511027080

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية القرنة للبنينعلمياحمد صبيح سعد جويد5606161511027010

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422ثانوية الكنوز االهلية  للبنينعلميعلي حمودي مجيد حميد5607161511018022

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية االكرمين للبنينعلميعلي نعمة عبد الجبار عباس5608161511017048

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميحسين كاظم محسن مزعل5609161511089048

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميجعفر صادق جعفر عباس5610161511063027
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موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتعلمينور محمود شاكر عبد الرحمن5611161512381060

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421ثانوية زينة الودق األهلية للبناتعلمينور فاضل جربوع عوض5612161512201014

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421ثانوية النخيل االهلية للبنينعلميعلي جعفر عبد الواحد خضير5613161511106022

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميمريم احمد قاسم خضير5614161512152195

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميمصطفى علي صيوان صباح5615161511063146

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية شط العرب للبنينعلميعلي منذر عودة جاسم5616161511049133

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميعلي حيدر حسين هادي5617161511052021

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميزين العابدين عالء يعقوب نعمه5618161511105022

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية الفرزدق للبنينعلميحسين عبد الكريم عباس جار هللا5619161511028044

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية الفاو للبناتعلمينور كاظم جعفر عبود5620161512225083

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية البصرة للبناتعلميذكرى حسن علي حسين5621161512234053

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميرويده جبار فاضل سالم5622161512210044

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية الفضيلة للبناتعلمينهى عطيه عبد القادر منشد5623161512212059

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية الينابيع المختلطةعلميمحمد حنظل فضل كشكول5624161511302026

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية الشنقيطي للبناتعلميمعالي خضير ناصر مطر5625161512209093

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية األصفياء للبنينعلمياحسان عبد علي كريم مطر5626161511099001

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية الشهداء للبنينعلميعالء حسين عيسى حطيحط5627161511015074

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينعلمياحمد علي حميد يوسف5628161511072007

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميحمزة شامي حمزة غميس5629161511030061

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية القدوة المختلطةعلميزيد هاشم رمضان معارج5630161511314010

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية الشنقيطي للبناتعلميمريم عبد هللا عبيد صابون5631161512209091

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينعلميعلي عبد الباري اسحاق احمد5632161511054006

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعداية التضحية للبنينعلمياحسان مكي لفتة سعد5633161511053001

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية جيكور للبنينعلميحيدر عبد الكريم عواد علي5634161511061049

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسين عبد الحميد عبد العزيز سلمان5635161511084130

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية الفضيلة للبناتعلميهديل مطشر حبل حسين5636161512212069

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية القرنة للبناتعلميعال عبد الزهرة ياسر نعمة5637161512154020

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميحنين حسين جريدي خضير5638161512164014

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميعلي نثر ياسين غالي5639161511039102

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمحمد عماد خلف ياسين5640161511052029

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية زينب بنت علي ع للبناتعلميزهراء احمد شاكر خضير5641161512168019

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419االعدادية المركزية للبنينعلميبسام جاسم محمد نجم5642161511001080

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419االعدادية المركزية للبنينعلميعباس نجم عبد هللا جدوع5643161511001255

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية الرسالة للبنينعلميعباس قاسم محمد مطير5644161511013051
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موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية الرضوان للبنينعلميمرتضى قاسم محمد حسين5645161511047155

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميحسن يوسف عبد هللا بلبول5646161511044024

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميوفاء سعيد حسن ديوان5647161512245071

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية حيفا للبناتعلمينور صباح عبد الستار عبد الرسول5648161512220049

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميشريف محمد صالح عبد الواحد محمد5649161511039071

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميعلي عبد هللا صالح سعيد5650161511079077

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية الرسالة للبنينعلميحسين غالب ناصر جاسم5651161511013024

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتعلميحنين حسن عبد الحسين مسلم5652161512205004

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلمينور الهدى حافظ عبد الرضا عبد الواحد5653161512183113

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميسجاد سعد محسن مرشد5654161511084216

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية االحرار المسائية للبنينعلميابراهيم عدنان حميد شالكه5655161511365001

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية البتول للبناتعلميايات جواد حسن جويد5656161512242006

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية االبتسامة للبناتعلميفاطمه سالم حمود سلمان5657161512253028

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية الزبير المسائية للبنينعلميعبد هللا عصام كاظم باني5658161511355084

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية الجمهورية للبناتعلميهدى صادق جوهر عبد عون5659161512239081

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميهدى صباح رحيم جبار5660161512184435

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية حجر بن عدي للبنينعلمياسعد رعد عبد الرزاق مطر5661161511062007

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسين قاسم كريم ديري5662161511084151

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميحمزه ناطق عبد مطر5663161511060097

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر وسام محمد مطلق5664161511001187

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية البيان للبناتعلمينهله جاسم محمد حسين5665161512223018

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية البتول للبناتعلميزهراء شاكر صادق سكر5666161512242017

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميمصطفى أحمد فاخر فرج5667161511089147

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلمينور الحسين مقداد عيدان حسن5668161511084474

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميكرار عبد االمير عباس صالح5669161511030112

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية البصرة للبنينعلميعبد الرحمن محمد اسماعيل زينل5670161511007070

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية االكرمين للبنينعلميحيدر كامل مشحوت مصبح5671161511017030

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةعلمييوسف صادق يوسف سلمان5672161511360010

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية البصرة للبنينعلميفاضل هاشم حسين هاشم5673161511007090

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميعبير عادل عبد الصاحب محسن5674161512210084

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية الهدى للبناتعلميرند عبد الكريم قاسم علي5675161512150018

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلميمصطفى أحمد عبود هليل5676161511074095

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية نازك المالئكة للبناتعلميعاليه علي عبد الحسين يعقوب5677161512265019

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية الدير المسائية للبنينعلمياحمد خليل عبد الزهره عبود5678161511364003
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موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية الثوار المسائية للبنينعلميبهاء مالك عيسى سالم5679161511352029

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية الوثبة للبناتعلميجمانه ماجد عبد الوهاب راشد5680161512241013

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية العراق المسائية للبنينعلميحسين صالح راضي فرج5681161511357056

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية الجمهورية للبناتعلميزهراء حسين علي فيصل5682161512239032

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميدانية مهدي خميس غدير5683161512184100

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية زيد بن حارثة للبنينعلميابراهيم علي مويرد صابر5684161511069003

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميمنتظر نعمه خزعل عبد الحسين5685161511089157

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلمينجم حميد ابراهيم الزم5686161511083100

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية االجيال للبنينعلميفراس منخي جبار بخيت5687161511014046

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية الكفاح للبنينعلمينمير عبد الحسين عبدالسادة مختاض5688161511002219

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية الكفاح للبنينعلميعباس جعفر عبد الكريم جبر5689161511002101

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية المتنبي للبنينعلميمهند محمد عبد الرحمن عبد هللا5690161511006089

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية الخالدين للبنينعلميعلي حيدر عبد العظيم ربيع5691161511008063

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرعلميهدى نافع أمين عودة5692161512264011

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الفاو للبناتعلميزهراء علي راضي علي5693161512225035

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية الزبير المسائية للبنينعلميابراهيم عبد الخالق سعدون رمضان5694161511355001

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الخالصة للبناتعلميزمن علي جديد ديجان5695161512240068

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمصطفى نصير عبد السادة ذجر5696161511084453

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية المستقبل االهلية للبنينعلمياحمد ناهض نعمه عبد هللا5697161511113004

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية الشنقيطي للبناتعلميحوراء كاظم جاسم حميدي5698161512209025

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية ام قصر للبنينعلميعلي ثامر خريبط ثامر5699161511042048

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمجتبى باسم عيدان عبد5700161511084365

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية367ثانوية الرصافي االهلية للبنينعلميعلي عماد علي صينخ5701161511115010

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية367اعدادية الكفاح للبنينعلميحسين عباس جواد كاظم5702161511002056

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية359اعدادية الحمد للبنينعلميحسين علي حسين خضير5703161511056018

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية زين األهلية للبنينعلميسامي جاسم حميد صالح5704161511065006

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية المعالي للبناتعلميفاتن مجلي حمادي مجلي5705161512173037

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينعلميعمار احمد علي سلمان5706161511005045

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية شط العرب للبنينعلميعلي عماد كاظم يوسف5707161511049128

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميعقيل محمد شرهان كريم5708161511063074

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية رفح للبناتعلميانعام شاكر حميد محمد5709161512219010

كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية453اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميماجده قاسم رعيد عبد السيد5710161512218105

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618ثانوية الدورة للبنينعلميفرات باسم جاسم محمد5711161511101011

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية613ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعلي محمد عبد الكاظم مهدي5712161511075167
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كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية606ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلميمصطفى حبيب ظاهر عباس5713161511088040

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية606ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمصطفى بلكت خضير ايدام5714161511060307

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية608ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميأحمد حسين كريم يعقوب5715161511089005

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية623.8ثانوية المتميزين للبنينعلميابو الحسن علي عناد خضير5716161511003003

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية619ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميآيات حسام حسين ولي5717161512152011

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية614اعدادية العزم المختلطةعلميرافد لطيف نزال احمد5718161511309034

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية614االعدادية المركزية للبنينعلميحسين محسن طاهر محيل5719161511001160

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية607ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميريان حمدي عبد الوهاب ابراهيم5720161512183034

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية607ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسن خلف عبد هللا صالح5721161511075057

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية605االعدادية المركزية للبنينعلميباقر عبد الكريم خلف يزل5722161511001079

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية604االعدادية المركزية للبنينعلميحسين صبيح عباس علي5723161511001136

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية604ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميزينب عادل غازي حجيل5724161512187033

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية601ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحيدر عالء عيسى داوود5725161511075098

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية601ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميمرتضى أحمد محمد علي عبد الحسن5726161511063140

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية601اعدادية الهارثة للبنينعلميسامي علي عبيد جمعه5727161511022066

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية600ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسنين سالم خضير عوده5728161511075075

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية600ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينعلميمحمد علي عبد الحسين عبد الكاظم علك5729161511122016

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية600ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمياشرف فؤاد عبد بدر5730161511060045

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية598ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميحسن فالح حسن خلف5731161511063032

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية596ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميقند جواد جنديل جابر5732161512184335

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594االعدادية المركزية للبنينعلمينواف احسان صادق عزيز5733161511001572

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594اعدادية شط العرب للبنينعلميعبد الحسن جاسم محمد عبد النبي5734161511049090

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594اعدادية العشار للبناتعلميزينب ناصر صادق موسى5735161512228101

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593اعدادية العزم المختلطةعلميوليد مشتاق حسين عباس5736161511309112

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية592ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميعباس طاهر مريون غانم5737161511090060

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية592اعدادية المعقل للبناتعلمينور الهدى عبد الباسط نعمه محيل5738161512169112

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية592ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميسجاد جمال ناصر حميد5739161511084213

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية590اعداية التضحية للبنينعلميمهدي مالك مهدي كاطع5740161511053092

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية590االعدادية المركزية للبنينعلميزين العابدين اياد محمد قدوري5741161511001202

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية590اعدادية الحسن البصري للبنينعلميمحمد رياض منادي رمضان5742161511036124

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية589ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحيدر سعدون جاسم دهله5743161511084168

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية589ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميرضا علي غالب عيسى5744161511079043

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية588ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلميمحمد خالد كاظم صالح5745161511074083

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية588ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتعلميبتول مسلم وادي خلف5746161512222003

234 من 169صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية588ثانوية صنعاء للبناتعلميضحى علي خير هللا نزال5747161512221017

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية587اعدادية الثوار المسائية للبنينعلمياحمد كريم ناصر فارس5748161511352017

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586اعدادية شط العرب للبناتعلميزينب جواد كاظم صالح5749161512226090

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتعلمينور احمد حسين علي5750161512196024

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميمالك ماضي حسن عباس5751161512187053

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميمجتبى مهدي صالح زعالن5752161511044113

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586اعدادية الهارثة للبنينعلمياحمد سالم كاظم سلمان5753161511022009

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياحمد مدين سالم عبيد5754161511030016

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية585اعدادية جيكور للبنينعلميمحمود يوسف عبد الواحد خلف5755161511061126

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية584ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميابراهيم عبد الجبار ثابت فارس5756161511084012

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية584ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميزهراء علي مطشر خضير5757161512162025

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية583ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلمياحمد حسن صبري حسين5758161511074003

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية583االعدادية المركزية للبنينعلميياسر عادل سالم عيسى5759161511001582

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية582ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب عياد اسماعيل صالح5760161512165192

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية582اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميعلي محمد جواد كاظم عباس5761161511105045

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية581اعدادية الفرزدق للبنينعلميأسعد تحسين علي مزيد5762161511028014

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية581اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميحيدر جهاد لطيف عبد الجبار5763161511105019

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية579اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميعبد هللا مهند عبد الجبار خلف5764161511044074

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية579اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمحمد عبد علوان عبد الزهرة5765161511030136

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية578ثانوية القدوة المختلطةعلميمحمد انطيته عبود خصاب5766161511314018

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية578ثانوية الرافدين المختلطةعلميحيدر رحيم جعوال عاصي5767161511300026

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية577اعدادية الفرزدق للبنينعلميمحمد عادل عبد الرزاق نزال5768161511028133

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية577اعدادية الكفاح للبنينعلميحسن عبد الحليم عبد الحافظ عبد الرزاق5769161511002045

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية577اعدادية ذو النورين للبنينعلميحسن رياض غانم عصاد5770161511041016

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية627ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميحوراء تحسين علي عبد السادة5771161512202057

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية626ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسين مصطفى سالم خلف5772161511075091

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية626ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميشهد عبود عبد  الرزاق عبيد5773161512202109

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية625ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميام البنين عقيل جبار كاطع5774161512184048

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية625االعدادية المركزية للبنينعلميحسين علي مغامس دهر5775161511001152

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية625ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعباس عبد الزهرة سامي مالك5776161511060148

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية624ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميهدى عبد الكريم شلش مطر5777161512152247

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية623اعدادية شط العرب للبنينعلميمصطفى علي بدر جعيز5778161511049183

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية623ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميحوراء عبد هللا عبد الحسن علي5779161512162010

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية623اعدادية الحسن البصري للبنينعلميكرار عزيز عباس حسين5780161511036117
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النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية622ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميأيات مطر علي حسين5781161512152014

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية621اعدادية المعقل للبنينعلميعبد هللا عبد الكريم ناصر قاسم5782161511019118

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية621ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزينب عماد كاظم نيسان5783161512152123

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية620ثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلميكرار ادريس محمد حسن شريف5784161511094015

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية620ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميأزهر ضياء عبد النبي عبد الكريم5785161511089013

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية620ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلميمريم كاظم صمد موسى5786161512151033

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية618اعدادية القرنة للبناتعلميآمال جميل سالم انعيمه5787161512154001

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية617اعدادية البيان للبناتعلميأيمان علي حسين جابر5788161512223004

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية616ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلميحسين ديوان خلف سلطان5789161511088014

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية615ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب طعمه غافل يعقوب5790161512165176

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية613ثانوية الكفاح االهلية للبناتعلميرشا رياض كاطع داود5791161512190010

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية613ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمصطفى ياسين محمد ياسر5792161511075242

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية613ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميعمار علي قدوري والي5793161511089098

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية613اعدادية المعقل للبناتعلميساره شاكر حرير عبيد5794161512169065

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية612االعدادية المركزية للبنينعلميماهر حسون عبد النبي حافظ5795161511001427

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية612اعدادية الحسن البصري للبنينعلميعباس محمد شهاب حسون5796161511036083

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية612اعدادية الجمهورية للبناتعلميهاجر عبير عبد االمام محمود5797161512239077

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية610ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميفاطمة حسين مجيد مزعل5798161512202129

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية610ثانوية الفرات االهلية للبناتعلميكوثر عدنان داود سلمان5799161512197046

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية زيد بن حارثة للبنينعلميمناف صالح عبد المجيد صالح5800161511069092

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية610اعدادية الحسن البصري للبنينعلميحسين صباح زغير كاطع5801161511036038

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية609اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميايالف طارق كاظم خضير5802161512218017

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية607االعدادية المركزية للبنينعلميعلي مهند يونس خنجر5803161511001376

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية607ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميخالد اسعد مهدي علي5804161511090047

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية607ثانوية الرافدين المختلطةعلمييونس جاسم يوسف ثامر5805161511300097

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية607ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميسرى سعد عبد المهدي محمد5806161512184248

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية605اعدادية اليرموك للبنينعلميمهند حازم ريسان شلوكه5807161511033110

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية605ثانوية ثغر العراق للبناتعلميسارة ثائر غياض خلف5808161512232039

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية605ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميوالء سرحان عطوان خالد5809161512183136

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية605اعدادية الهارثة للبنينعلميمصطفى عادل سعيد حميد5810161511022167

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية604ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميعذراء جبار ناصر نعيم5811161512165263

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية603اعدادية جيكور للبنينعلميحسين علي حسن فالح5812161511061034

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية603ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمصطفى سامي داخل جنزي5813161511060309

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية602ثانوية الفراهيدي للبنينعلمييوسف عبد الكريم يوسف عبد الزهره5814161511075267
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النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية601اعدادية الفرزدق للبنينعلميقاسم محمد طاهر صكر5815161511028107

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية601ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياسماء قاسم عطيه رسن5816161512165023

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية601االعدادية المركزية للبنينعلميحسين محمد عبد النبي كشي5817161511001163

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية601اعدادية الثوار المسائية للبنينعلميعلي عبد االمير عطية صالح5818161511352110

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية601ثانوية ثغر العراق للبناتعلميزينب عبد غني ساجت5819161512232035

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية600ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميامير مازن شالل جاسب5820161511079016

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية599ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلمياحمد قاسم عبد النبي عبود5821161511074011

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية596ثانوية القنوت للبناتعلميريام عبد الرحيم حنون حميدي5822161512206012

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية596ثانوية الجاحظ المختلطةعلميزينب عوده سالم جبر5823161512303008

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية595ثانوية الحر الرياحي المختلطةعلميمصطفى كاظم مكطف رخيص5824161511308030

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية595ثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلميمحمد عبد الرضا قاسم عبد5825161511094021

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594ثانوية الماجدات للبناتعلميرسميه عبد الجبار لعيبي حمادي5826161512211007

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594ثانوية نون والقلم االهلية للبنينعلميحسام ناظم عبد الخالق طاهر5827161511057002

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594اعدادية ذو النورين للبنينعلميكاظم عبد هللا جحيل رصيص5828161511041059

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية594اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميعمار عبد الحسن زهير عبد5829161511105047

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلميإيالف ياسين عبد المجيد حسين5830161512151010

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593ثانوية الفراهيدي للبنينعلميسرمد مسلم خلف محسن5831161511075115

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية593اعدادية االحرار المسائية للبنينعلميكرار علي عبد الزم5832161511365090

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية592اعدادية شط العرب للبناتعلميهدى علي هودان حميدي5833161512226191

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية592ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلميهدى محسن عدنان عباس5834161512207048

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية455ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميمسافر كرم مسافر كرم5835161511079112

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميسيف الدين كاظم مالك حمود5836161511044054

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمحمد رحيم جلوب غضبان5837161511060261

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلمييعقوب يوسف طالب شرف5838161511084494

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية المعقل للبنينعلميمصدق كاظم محمد طاهر5839161511019208

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية503ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعبد هللا راشد ايوب عبد اللطيف5840161511060167

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450اعدادية العشار للبناتعلميدانه ياسين عبد الوهاب شاكر5841161512228050

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعداية التضحية للبنينعلميحسين يونس شندي محمد5842161511053021

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا هيثم سامي حسين5843161511001289

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعبد الرحمن عبد الرزاق عبد الجبار احمد5844161511060155

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية شط العرب للبنينعلميعلي طارق سلمان لفتة5845161511049123

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسن المجتبى عباس عبد النبي تعبان5846161511084094

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414االعدادية المركزية للبنينعلميالمرتضى عبد الجبار رحيم جابر5847161511001067

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية الهارثة للبنينعلميمحمد مدلول كريم مدلول5848161511022155
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المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410ثانوية حجر بن عدي للبنينعلميعلي عبد الحسين فرحان خضير5849161511062055

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية المتنبي للبنينعلميعلي أبراهيم مصطفى حمادي5850161511006045

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية شط العرب للبنينعلميعلي ضياء حسين عبد النبي5851161511049121

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية401ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمياسعد عبد الواحد احزيم عباس5852161511060043

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميكرار فاضل عباس جبر5853161511060242

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461ثانوية السياب االهلية للبنينعلميمحمد ياسين طه مزعل5854161511073038

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية المعقل للبنينعلميمصطفى احسان علي حسين5855161511019209

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية الجمهورية للبناتعلمينور الهدى وليد عبد الباري سلمان5856161512239073

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449ثانوية زين العابدين للبنينعلميمنتظر سلمان يونس زياره5857161511104023

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية حمدان للبنينعلميمحمد علي سلمان سبهان5858161511046077

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449ثانوية الرافدين المختلطةعلميحيدر احمد مجيد احمد5859161511300023

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية االجيال للبنينعلميمهند جاسب رمح نجم5860161511014058

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميزهراء سجاد عبد هللا راضي5861161512183037

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443االعدادية المركزية للبنينعلميجاسم محمد جاسم محمد5862161511001089

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمياحمد كامل داود عبيد5863161511060034

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية النخيل االهلية للبنينعلميحسن هادي عوده عبادي5864161511106003

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية المتنبي للبنينعلميسيف سعيد يعكوب فالح5865161511006038

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية االجيال للبنينعلميحسن جليل دويج حطاب5866161511014009

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلميمهند ماجد مكي عزيز5867161511088046

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية الكفاح للبنينعلميمحمد عبد الكريم عبد هللا محمد5868161511002182

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية الجاحظ المختلطةعلميحسين اسعد ناصر ماجد5869161511303004

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية الخالدين للبنينعلميزين العابدين عبد علي عبد الحميد حسين5870161511008041

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميخالد جمعة زغير حنتوش5871161511060110

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية السياب االهلية للبنينعلميعلي فايز جواد موسى5872161511073027

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية الهارثة للبنينعلمياحمد قاسم عبد الرزاق جاسم5873161511022019

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميعز الدين ميثم عبد الجليل حسين5874161511085077

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية الكفاح األهلية للبنينعلميجواد كاظم علي حسن5875161511096014

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعداية التضحية للبنينعلميمحمد محسن فاضل مجبل5876161511053081

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميمصطفى عبد الهادي عبد علي عبد الحسين5877161511044136

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الكفاح للبنينعلميمحمد عبد المنعم حبيب خلف5878161511002183

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الرافدين األهلية للبنينعلميمصطفى علي صالح مهدي5879161511081043

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا فارس عبد هللا صالح5880161511001283

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينمارق عبد اللطيف محمد خضير5881161512184393

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية األبلة للبناتعلميهبه علي سعدون عبد هللا5882161512171049
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الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية الرحال المختلطةعلميمحمد كامل دخيل عبود5883161511317029

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية الكندي للبنينعلميحسين بشير قاسم عبد5884161511100004

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلمييوسف صباح هنون صحين5885161511084496

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية الباسقات للبنينعلميعلي حسين علي عبد هللا5886161511004021

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية اليرموك للبنينعلمياحمد حسن وحيد خضير5887161511033004

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية انوار الحجة للبنينعلميعبد علي محي مانع كاطع5888161511026052

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية االبتسامة للبناتعلميدعاء فايق موحي عبدال5889161512253011

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الخالصة للبناتعلمينور عبد الرضا عبد الكريم عبد الواحد5890161512240180

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية المكاسب المسائية للبنينعلمياحمد غانم عبود نايف5891161511371016

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية شط العرب للبنينعلميمحمد صباح حاتم عباس5892161511049162

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية جيكور للبنينعلميسالم عارف محمد عبد هللا5893161511061064

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميابا ذر كاظم مهدي ديوان5894161511044001

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية الزبير المسائية للبنينعلميمحمد صادق خزعل منصور5895161511355131

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية المبادئ للبناتعلميمريم شاكر مرشد ثويني5896161512177011

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميصنت داخل هتير حسون5897161511083031

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميمنتظر عارف مهجر ضيدان5898161511083096

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية شط العرب للبنينعلميرسول فالح حسين حمود5899161511049067

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميسجاد تنظيم زايد صالح5900161511060123

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعمار علي احمد عبد الرحمن5901161511060229

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية ام قصر للبنينعلميحسين علي عبد الحسين شهاب5902161511042021

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية جيكور للبنينعلمياسماعيل احمد راضي حسين5903161511061014

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444اعدادية الكفاح للبنينعلميأحمد اياد باقر خضير5904161511002003

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442اعدادية ام قصر للبنينعلميليث خالد عزيز ابراهيم5905161511042066

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441ثانوية هبة الرافدين للبناتعلمياسماء احمد عبد الكريم خلف5906161512235001

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية الحسن البصري للبنينعلميابراهيم هادي لفتة ناصر5907161511036005

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية حمدان للبنينعلميزين العابدين حسين زينل حسن5908161511046034

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الزبير للبنينعلميعباس كصيل جابر زغير5909161511034083

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميعبد هللا سعدون عجيمي خضير5910161511050056

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية جيكور للبنينعلميحسين مفيد كباشي خلف5911161511061038

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الرسالة للبنينعلميحسين كريم قاسم دبيس5912161511013027

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميمحمد سجاد جبارة ديوان5913161511083079

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية الرضوان للبنينعلميعلي نجف عبد الحسن داود5914161511047117

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية البصرة للبنينعلميمصطفى عالء قدوري عمران5915161511007118

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلمياحسان هادي منور علوان5916161511083002

234 من 174صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية االسراء للبناتعلمينور الهدى باسم عبد الرزاق عبود5917161512158019

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميزيد صادق عبيه جبل5918161511090051

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمصطفى فؤاد عدنان حامد5919161511052034

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الفرزدق للبنينعلميمحمد حافظ صالح عبود5920161511028121

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية424ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلمياحمد عبد االمام عبد الزهرة عبد علي5921161511084037

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميعالء عبد الرحيم موسى عيسى5922161511090066

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية464اعدادية العشار للبناتعلميهاجر حامد بدر راضي5923161512228190

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462اعدادية الكفاح للبنينعلميعلي حسن أشكير محمود5924161511002120

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية462ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعالء عدنان هاشم عباس5925161511084281

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية460اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميناظر عبد االمير مجيد حميد5926161511039150

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمياحمد ثامر جابر حالوب5927161511060011

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية459ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميسارة هاتف سكر جري5928161512202101

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية الفضيلة للبناتعلميفاطمه جاسم محمد ابراهيم5929161512212050

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعلي محسن شياع محسن5930161511084329

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميميثاق مجيد ناصر حسين5931161511067051

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية الكباسي للبناتعلميزينب أحمد يعقوب يوسف5932161512247016

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية سارية الجبل للبنينعلميعبد هللا كاظم علي داود5933161511038025

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية سارية الجبل للبنينعلميوليد عبره ابشير فليح5934161511038032

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميماجد ضياء محمد عبد السادة5935161511083070

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية الحسن البصري للبنينعلميهشام علي سالم عاتي5936161511036154

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الرميلة للبنينعلميجاسم محمد حسين زفر5937161511040002

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية السياب االهلية للبنينعلميعبد هللا خالد مصطفى كمال عبد الحميد5938161511073023

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية شط العرب للبناتعلميافراح نوري حسين علي5939161512226014

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميجاسم محمد غازي فيصل5940161511085024

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية الكنوز االهلية  للبنينعلميماجد راشد منخي جبر5941161511018028

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميابراهيم مصطفى عبد الوهاب صالح5942161511052004

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميأمين محمد طالب علي5943161511084004

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية المدينة للبنينعلمييوسف عبد الولي حمزه عبد الزهره5944161511029058

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية االصمعي للبنينعلميزين العابدين علي مزبان كطامي5945161511010038

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414ثانوية الشام للبناتعلميانعام علي محيسن ابراهيم5946161512254002

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية االحرار المسائية للبنينعلميامير ياسين عبد النبي سهم5947161511365020

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية412االعدادية المركزية للبنينعلميبالل مهند صبري محمد5948161511001083

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميعالء حسين علي طاهر5949161511039088

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا فؤاد مشاري مطر5950161511001282
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القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميبتول كاظم فالح سلمان5951161512245016

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميحيدر شاكر جبار عبد الزهرة5952161511039055

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية409ثانوية الحر الرياحي المختلطةعلميعقيل قاسم حمود فرج5953161511308013

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية408اعدادية االندلس للبناتعلمينبا عباس شنشل جعفر5954161512170056

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الحسن البصري للبنينعلميمصطفى كريم سعدون خنيفر5955161511036144

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية406ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلميميس الريم عبد الكريم سلمان داود5956161512151035

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعلميمجتبى طه حسن سلمان5957161511020110

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية399ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمياحمد حامد فهد صبيح5958161511060016

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية398اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميهاشم جواد كاظم قاسم5959161511105081

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية396اعدادية الخالصة للبناتعلمينورا رياض حميد صباح5960161512240188

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية394ثانوية النخيل االهلية للبنينعلميسيف حسنين هاشم كباشي5961161511106015

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية394اعدادية الجمهورية للبناتعلميزينب كامل عبد الوصي مغامس5962161512239044

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية392ثانوية الروان للبنينعلميمحمد قاسم عودة ناصر5963161511023029

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية391اعدادية شط العرب للبنينعلميمحمد هشام عذاب حسين5964161511049173

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية390اعدادية شط العرب للبنينعلمياحمد مصطفى سالم كريم5965161511049017

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية388ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميجعفر غانم صالح عبد النبي5966161511067015

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية473ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميكرار هاني خريبش محمد5967161511084361

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية472ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعدنان نايف يوسف راضي5968161511060179

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية469اعدادية الحسن البصري للبنينعلمياحمد عبد الجليل سمير كزار5969161511036008

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية465اعدادية الفرسان للبنينعلميشهاب محمود حميد شهاب5970161511009013

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية461اعدادية العزم المختلطةعلميمهند سامي ناصر عبود5971161511309107

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية456اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميسيف سعدي جنعان شنان5972161511050048

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453االعدادية المركزية للبنينعلميزين العابدين باسم خلف ناهي5973161511001203

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452ثانوية انوار الحجة للبنينعلميحسن جعفر عبد الزهره حسن5974161511026019

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية المدينة للبنينعلميمرتضى احمد نطيته علك5975161511029049

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية الزبير المسائية للبنينعلميعلي مهدي محمد حسن عبد هللا5976161511355108

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية االصمعي للبنينعلميانور عماد فاضل خضير5977161511010011

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية المدينة المسائية للبنينعلميقيصر صالح مكي عبود5978161511363078

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميعبد هللا عيسى موسى موني5979161511050059

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442ثانوية االعالم للبنينعلميمنتظر شاكر مطر حسن5980161511045032

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441االعدادية المركزية للبنينعلميجاسم عبد الوصي سعيد مرزوق5981161511001088

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية اليرموك للبنينعلميحسن احمد ناصر حسن5982161511033019

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية انوار الحجة للبنينعلميمحمد رضا محمد جاسم محمد5983161511026085

السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية المفاخر للبنينعلميعلي حمود عبد االمير حمود5984161511024016
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السماوة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية البصرة للبنينعلميضياء محمد كاظم عبود5985161511007060

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية513ثانوية الرافدين المختلطةعلميعلي عدنان جليل خير هللا5986161511300055

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية509ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسن سالم عبد النبي كاظم5987161511084099

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية508ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميجالل علي قاسم جاسم5988161511085025

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية504االعدادية المركزية للبنينعلميزين العابدين عبد الكريم كاظم جاسم5989161511001211

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية497ثانوية النجاح األهلية للبنينعلميعبد الرحمن عوف عبد الرحمن حسين5990161511091012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية466ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينعلميعلي احمد حميد محسن5991161511072034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميمصطفى جبار طالب صالح5992161511083093

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية الرضوان للبنينادبيطاهر حمود طاهر محمد5993161521047025

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية452ثانوية الكفاح األهلية للبنينعلميعلي سجاد ناصر عبود5994161511096042

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميخديجة عبد المجيد عبد الحميد عبد الحسن5995161512164017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينعلميسجاد اسماعيل شهيب احمد5996161511005022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية433اعدادية الشهداء للبنينعلميمصطفى أحمد عبد الحسين بدن5997161511015130

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417اعدادية غدير خم للبناتعلميمريم حسين علي شهاب5998161512268029

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية االرتقاء للبناتعلميقبس عباس عبد الحسين زامل5999161512248012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية الثوار المسائية للبنينعلميحيدر علي حسين خيون6000161511352062

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية462ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعادل عبد السالم محمود أيوب6001161511060144

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499ثانوية دجلة للبناتعلميمريم قاسم حسن قاسم6002161512243075

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499ثانوية الجاحظ المختلطةعلميمريم سعد مران لعيبي6003161512303014

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميهنوف حمود حاتم مكطوف6004161512251053

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميمصطفى حسين فارس سحالة6005161511044132

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمحمد صالح عبيد عطية6006161511030131

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية496اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميبدر البدور محمود علي حسين6007161512218022

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية396اعدادية الشنقيطي للبناتعلميدنيا حسين عليوي جدوع6008161512209033

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الشهداء للبنينعلميحسن عالء ظاهر حبيب6009161511015031

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية395ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلمييوسف أكرم محيبس محسن6010161511074110

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية567ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد تقي يحيى عامر فاخر6011161511084374

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية الهارثة للبنينعلميجعفر فيصل مزهر خضير6012161511022028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620االعدادية المركزية للبنينعلميجواد كاظم محسن محمد6013161511001098

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلمياحمد مهدي بحيوي راضي6014161511074012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية المعقل للبنينعلميمحمد عبد الحسين جبار عاتي6015161511019187

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609االعدادية المركزية للبنينعلميعلي قاسم محمد عليل6016161511001360

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606ثانوية الرحال المختلطةعلميأحمد عيدان محمد زنجار6017161511317003

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى631ثانوية الفرات األهلية للبنينعلمياحمد عاشور عباس خلف6018161511079004
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بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى628ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميحسين عبد الزهرة نجم عبود6019161511085039

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى626ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلمياحمد حميد مجيد عبد الحسن6020161511088001

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى624االعدادية المركزية للبنينعلميحسين عبد الشيخ عبد الحسين بجاي6021161511001139

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية ذو النورين للبنينعلميمحمد عبد الرزاق صابر فرحان6022161511041070

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى620ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميتمامة حسين عدنان حمود6023161512202049

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى618ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميعلي حميد لطيف جبار6024161511090068

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية الرضوان للبنينعلميعلي حسين علي كلكول6025161511047100

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى616ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزينب عماد ياسين حبيب6026161512152124

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى616ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزهراء تحسين كامل خصاف6027161512184158

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى612ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميعباس جمعة عبد النبي علوان6028161511089068

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى612ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميياسين علي عطية شاطي6029161511084491

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية العشار للبناتعلميزينب علي كاظم علي6030161512228097

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى601ثانوية الرافدين االهلية للبناتعلميهدى عبد الزهره ياسين عيدان6031161512189041

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميسيف ناظم حسين عبد الحسين6032161511085060

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية المعقل للبنينعلميعلي جميل خلف درجال6033161511019131

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية االصمعي للبنينعلميخالد عبد اللطيف علي عبد اللطيف6034161511010033

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعلميحيدر ابراهيم جواد صيهود6035161511020046

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسن فالح حميد شبيب6036161511075066

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى598اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلمياحمد طالب هاشم لفته6037161511039008

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى598ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميمحمد عبد المطلب عبد االمام محمد6038161511063127

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى597اعدادية المعقل للبنينعلميمصطفى كمال محارب خلف6039161511019217

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى595ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلمياحمد عبد الحليم مطر يوسف6040161511084039

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى594اعدادية الحسن البصري للبنينعلميحسن محمد جابر علي6041161511036033

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى594ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلميسجاد باسم سلمان جودة6042161511088019

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى594ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلمياسامة محمد كاطع مزبان6043161511090009

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمرتضى كامل عبد حسن6044161511084434

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593اعداية التضحية للبنينعلمياحمد سهيل ثجيل سالم6045161511053003

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593ثانوية الفارابي االهلية للبناتعلميحوراء عامر موسى صالح6046161512272004

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592اعدادية اليمامة للبناتعلميضحى عصام مزعل عبد الحسين6047161512167039

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعثمان باسم محمد عجيل6048161511060177

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592ثانوية انوار الحجة للبنينعلمياحمد حسن جبار عبد الحسن6049161511026003

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592االعدادية المركزية للبنينعلميعلي احمد جاسم محمد6050161511001299

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592اعدادية البصرة للبنينعلميمحمد قاسم غاجي جياد6051161511007108

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592االعدادية المركزية للبنينعلميزين العابدين سعود فرحان جاسم6052161511001208
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بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى591ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميبنين حسين حتروش سويد6053161512187010

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى590ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلميمرتضى عادل خليل اسماعيل6054161511088034

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى590ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميمحمد عبد الكريم عبد الجليل عاتي6055161511090094

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية الرضوان للبنينعلميمصطفى جميل مشلوش كلكول6056161511047159

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية المرفأ للبناتعلميغسق ضياء مجيد حبيب6057161512213040

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمحمود احمد غالب عيسى6058161511060294

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى587االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد باقر منذر جابر محسن6059161511001445

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى587اعدادية الرضوان للبنينعلميحسين علي عبد الرضا عبد النبي6060161511047048

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى614ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميهبه حسنين علي حسين6061161512165367

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى528ثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلميمصطفى مزاحم مطشر عجمي6062161511094028

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى518اعدادية الخالصة للبناتعلميسرى علي دريول عبد هللا6063161512240102

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى497ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميزينب عزيز هميم جاسم6064161512204018

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى496ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعبد الرحمن هادي شالل حسن6065161511084251

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميامير حيدر علي محمد6066161511030026

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية البصرة للبناتعلميغايه حكمة عثمان كشيش6067161512234100

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميحسن كريم فلس محمد6068161511089035

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية الميثاق للبنينعلميأحمد ناجي نصيف ناجي6069161511037002

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميبشرى كاظم والي منصور6070161512184069

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية الكفاح للبنينعلميعلي مشتاق صبيح عودة6071161511002141

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميعلي جالل فضل هادي6072161511089083

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه وليد عبد الخالق عبد الودود6073161512230035

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية الهارثة للبنينعلمياحمد حسين علي منصور6074161511022007

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميكامل رمضان عبد رسن6075161511089106

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية جيكور للبنينعلميكرار سلمان مجيد سلمان6076161511061106

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية حمدان للبنينعلميمالك طعمه مالك علي6077161511046074

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميمريم عبد الجبار جري رحيمة6078161512153049

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية دجلة للبناتعلميبتول محمد شاكر محمد6079161512243018

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية البصرة للبناتعلميايمان احمد فاخر غالب6080161512234022

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491ثانوية السياب االهلية للبنينعلميكرار عبد الخالق مكي احمد6081161511073032

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية الزبير للبنينعلميناصر فالح شذر هوير6082161511034190

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميسامر عبد الحكيم ثامر بادع6083161511030079

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية الزبير للبنينعلميكرار كاظم مطشر حسن6084161511034144

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية الرحال المختلطةعلميأحمد حافظ قضبان زايد6085161511317001

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية حمدان للبنينعلمييوسف عبد اللطيف يوسف عبد الرحمن6086161511046095
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بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية الرافدين المختلطةعلميضحى هادي مال هللا حسن6087161512300018

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية االريج للبناتعلميمروة مهدي كاظم عبد هللا6088161512238044

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميمريم اسعد حسين جوده6089161512165315

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489ثانوية الماجدات للبناتعلميزينب محمد عيدان مطرود6090161512211011

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى488ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعبد الرحمن حمادي حسن عباس6091161511084250

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية المعقل للبنينعلمياحمد عصام محمد كاظم6092161511019013

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية الباسقات للبنينعلميعلي عبد الجبار دخان راشد6093161511004023

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية سارية الجبل للبنينعلمياحسان توفيق عبد الرزاق عثمان6094161511038002

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلمياسماء عبد محمد جوده6095161512163002

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينعلمياحمد عبد الكريم خضير يوسف6096161511005004

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية العباس للبنينعلميمجتبى حمد حمود شهاب6097161511051061

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميضياء ثامر جرداغ حمود6098161511039074

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميرسل رياض عاشور كاظم6099161512184130

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية المعقل للبنينعلميكرار سامي رحيم مجيد6100161511019167

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الحسن البصري للبنينعلميخالد عبد اللطيف محمود عبد اللطيف6101161511036053

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميافراح اياد محمود احمد6102161512218005

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية العزم المختلطةعلميهيمن حليم جبار جياد6103161511309110

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الصادق للبنينعلميحسين محمد صالح محسن6104161511031018

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية البصرة للبنينعلميزين العابدين عبد القادر مذخور شامك6105161511007051

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الفرزدق للبنينعلميهادي احمد ناصر مناحي6106161511028162

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى575اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميمرتضى مالك زامل ريج6107161511039140

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509اعدادية الحسن البصري للبنينعلميفيصل ماجد حافظ عبدال6108161511036113

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى560الخارجياتادبينجاه حسن عبد الرزاق حسن6109161522401063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية العباسية للبناتادبيساره علي شاكر رحيم6110161522233036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الجمهورية للبنينادبيحيدر حسن عبيد مشكور6111161521011009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية الجمهورية للبناتعلمينور صالح سالم صالح6112161512239075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية السياب االهلية للبناتادبيدعاء عدنان خليل ابراهيم6113161522161005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية ابن خلدون األهلية للبناتعلميغدير ريسان راضي سوادي6114161512186015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370اعدادية االبتسامة للبناتادبيايه هيثم حسن محمد6115161522253007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية العقيدة للبناتعلميغصون شاكر محمود عبد العزيز6116161512231015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميعلي ناجي بخيت علوان6117161511085094

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية ابي الخصيب للبناتعلمينهله عبد الجبار نمر حميد6118161512218121

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية مصعب بن الزبير للبنينعلميمشعل مازن توفيق مسلم6119161511035058

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية القرنة للبناتادبيزينب حامد جاسب ماطور6120161522154037
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية المتنعمين للبنينادبيحسين علي جعفر عبد النبي6121161521092009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية حمدان للبنينادبيحاكم يونس سلمان داود6122161521046023

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياروى عبد الستار عبد الجبار عبد المحسن6123161512165012

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية670ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميحنان محمد فارس زغير6124161512184088

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية669اعدادية البصرة للبناتعلميمروه زهير حميد مجيد6125161512234109

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميايات كاظم غضبان حسين6126161512165043

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميازهار محمد وهيب جابر6127161512165016

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمحمد احسان عبد الزهره مجيد6128161511075188

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666اعدادية اليمامة للبناتعلمياالء عمار ليلي محمد6129161512167005

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665.5ثانوية االيالف المتميزاتعلميهديل قصي خضير خلف6130161512156033

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميرقيه لطيف قاطع عجيل6131161512152088

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميهوازن ياسر ثامر فرحان6132161512210143

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية673اعدادية االريج للبناتعلميساره عبد الستار عبد الجبار عبد الوهاب6133161512238030

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياسراء ياسين خضير احمد6134161512165022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669اعدادية العشار للبناتعلميفاطمه الزهراء ماجد صوجر تبينه6135161512228147

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميهاجر طارق حمزه عباس6136161512165360

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664ثانوية هبة الرافدين للبناتعلميتكتم حبيب هاشم جاسم6137161512235008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزهره صالح بدر طاهر6138161512165162

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميهدى جاسب صابر دهيمش6139161512152241

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلمياماني عسل زوري بداح6140161512152034

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648اعدادية اليمامة للبناتعلميام البنين حردان سعدون زعبول6141161512167007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647ثانوية الفراهيدي للبنينعلمياحمد غازي سماري جعفر6142161511075026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعلي ياسين حسن طاهر6143161511075170

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميعبير عبد علي عاشور صبيح6144161512202120

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643ثانوية رفح للبناتعلميندى نوري عوده هاشم6145161512219084

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642اعدادية القرنة للبنينعلميحمزة حسين خلف رسن6146161511027034

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639اعدادية شط العرب للبناتعلميحوراء جبار سبتي سلمان6147161512226053

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب علي رحيم فياض6148161512165186

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلمينور عبد الحر عبد الكريم الزم6149161512202157

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية635اعدادية العشار للبناتعلميهبه جواد كاظم حسن6150161512228194

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634ثانوية الرافدين المختلطةعلميكمال رعد عبد العالي حمد6151161511300071

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634ثانوية رفح للبناتعلميغصون عبد المجيد عيسى عباس6152161512219067

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلميهدى جمعة قاسم زبون6153161512163045

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633اعدادية الفضيلة للبناتعلميدعاء سلمان جابر فكع6154161512212018
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينب عبد الغفار طالب عبد الحسن6155161512165180

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميصباح سندان شبار كعيد6156161511089066

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلمينغم واثق محسن بدر6157161512152221

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علميفاطمة عبد االمير ابراهيم راضي6158161512198022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628ثانوية الفرات االهلية للبناتعلمينور الهدى هادي عجمي مهنه6159161512197055

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميرهام ضياء محمد ابراهيم6160161512165121

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميتماره عبد الكريم محمد غلوم6161161512184081

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627اعدادية البصرة للبناتعلميفاطمه علي جواد خضير6162161512234104

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627ثانوية ابن خلدون األهلية للبناتعلميشهد مهند هاني حسين6163161512186014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626ثانوية الرافدين المختلطةعلميكرار جواد كاظم مهدي6164161511300063

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميسجى ضياء زكي حميد6165161512184242

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625اعدادية الزبير للبنينعلميحسين ناصر باني ناصر6166161511034047

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميازهار طالب فيصل منشد6167161512152021

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميهاجر زامل عبد علي صيهود6168161512202165

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624.1ثانوية المتميزين للبنينعلميعبد هللا حقي موسى جعفر6169161511003027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624ثانوية المعرفة للبناتعلميايمان حسان عبد الرزاق جودة6170161512175011

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624اعدادية االبتسامة للبناتعلميفرح حميد الل الدين بيرغش6171161512253032

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزهراء عبد االمير كاصد مجلي6172161512152104

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميسالي مهدي حسن خليفه6173161512165225

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624ثانوية المعرفة للبناتعلميزينة كاظم فليح حسين6174161512175029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينعلميعبد الرحمن رياض خلف مشاري6175161511005029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزهراء مهدي فرج طلب6176161512184180

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623ثانوية هبة الرافدين للبناتعلميزهرة عبد الجبار ناصر عبد الحسين6177161512235015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622ثانوية ابن خلدون األهلية للبناتعلميزهراء عباس حافظ نجم6178161512186008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622اعدادية الهدى للبناتعلميانعام حسين بداي شمخي6179161512150010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622ثانوية الفارابي االهلية للبناتعلميدعاء فرحان اليذ عايز6180161512272008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622ثانوية القدوة المختلطةعلميآيات علي محسن جازع6181161512314002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621اعدادية الهارثة للبناتعلميأقداس عماد فالح محسن6182161512176011

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620ثانوية الرافدين المختلطةعلمييقين عباس سالم كريم6183161512300034

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619اعدادية العشار للبناتعلميزينه حمد حسين خلف6184161512228102

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617اعدادية االبتسامة للبناتعلميمريم عبد الفاصل سلمان مكي6185161512253038

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617اعدادية العشار للبناتعلميدانيه ميثم كاظم حسن6186161512228051

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616ثانوية الجاحظ المختلطةعلميرهام فالح روضان ضيدان6187161512303003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميفاطمة هيثم موسى حمود6188161512245052
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميايمان فليح حسن غازي6189161512152044

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615ثانوية الحضارة العربية للبناتعلميسناء جاسم طرفه مخيلف6190161512181010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية612ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزينب محمد مجيد مخلف6191161512184218

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية611ثانوية ام البنين للبناتعلمينور سلمان فجر عبد هللا6192161512270010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية610ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميآمنه سلطان بداح صفوك6193161512152007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية609اعدادية العزم المختلطةعلميساره كريم عبد علي مزعل6194161512309025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية608ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميأسيل ستار شبوط شريدة6195161512251001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية608ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميامنة ريسان عبد الجليل محمد6196161512202028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية608ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلمينور زهاء خلف طيب6197161512152225

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية607اعدادية بنت الهدى للبناتعلميلطيفه صالح عبد الفتاح عبد الكريم6198161512246018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية606اعدادية القرنة للبناتعلميمروة ولهان سالم وناس6199161512154024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية605ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميرباب رياض صبري عباس6200161512202065

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية605ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميهاله وسام شبيب حنون6201161512183123

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية605اعدادية العشار للبناتعلميصفيه عصام عبد النبي حامد6202161512228136

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية605ثانوية القنوت للبناتعلميشهد نعيم زيارة جاسم6203161512206024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية605اعدادية شط العرب للبناتعلميحنين خالد سالم حسين6204161512226049

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية604ثانوية الرافدين المختلطةعلميفاطمه عباس سالم كريم6205161512300022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية604ثانوية دجلة للبناتعلميزهراء حجام عبيد حسن6206161512243035

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية604ثانوية المعرفة للبناتعلميزينب خليل ابراهيم سعيد6207161512175023

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية604ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميايالف بسام عبد اللطيف يعقوب6208161512183019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية603ثانوية الماجدات للبناتعلميعذراء يوسف جابر داخل6209161512211019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية602ثانوية السياب االهلية للبناتعلميايمان كاظم مظهظب علي6210161512161005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية601اعدادية سبأ للبناتعلميزهراء سعدي عبد الجليل صالح6211161512174020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية601اعدادية زينب بنت علي ع للبناتعلميبان عبد الخالق جاسم محمد6212161512168007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية600ثانوية القدوة المختلطةعلمياسيل حسين عبد الرزاق يوسف6213161512314007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية598اعدادية الخالصة للبناتعلميايمان فاروق نايف زاهي6214161512240029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية598ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميشهد علي صمد علي6215161512251022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية596ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزينب محمد كاظم داخل6216161512184217

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية596اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميبتول كامل عوده وحيد6217161512210019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية596ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزينب عمار نعيم جمعه6218161512152125

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية596اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميفاطمة حسين محمد كريم6219161512164039

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية596اعدادية غزة للبناتعلميشهد فاضل عبد صالح6220161512208044

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية595ثانوية الحضارة العربية للبناتعلمينسرين جميل عبيد مطير6221161512181019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية595ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميساره مرتضى فارس لفتة6222161512260018
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية594ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميعذراء هاشم حميد محمد6223161512183079

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية594ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفاطمة رياض محمود ياسين6224161512165281

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية594ثانوية دجلة للبناتعلميرقية عبد الزهرة عبد النبي مفتن6225161512243031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية594اعدادية الفضيلة للبناتعلمياماني حسن فاضل عباس6226161512212006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية592ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميزينب عبد االمير كاظم فيصل6227161512183048

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية592اعدادية المعقل للبناتعلميسالي موفق نوار صالح6228161512169070

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية592االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علميعلياء حسين بريسم حبيب6229161512198021

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية590ثانوية الشام للبناتعلمينجالء عبدالزهره نعيم عبدهللا6230161512254027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية590ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميمنار عمير صاحي الساهي6231161512152207

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية590ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلميفرح فالح عبد الحسن عياش6232161512163037

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية590اعدادية شط العرب للبناتعلميزينب علي عبد الرضا عيسى6233161512226096

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية589ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلميمها عبود عذافة سطان6234161512207039

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية588ثانوية ذات الصواري للبناتعلميهدى اسماعيل قاسم محمد6235161512216029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية588ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلمينور الهدى سجاد مالك ديوان6236161512260033

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية588اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميفاطمة عبد الكريم ناصر سعيد6237161512245049

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميهبه احمد عبد الرضا بارح6238161512260036

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587اعدادية االريج للبناتعلميرنين حسين شريف شدود6239161512238016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميايالف فاضل عبد الحسين ناصر6240161512184054

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586اعدادية العشار للبناتعلميحنين اسعد راضي عبد االمام6241161512228041

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميامنة داود عبد الحليم حسن6242161512218012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586ثانوية دجلة للبناتعلميرشا جبار عبد الرزاق عبد الحسن6243161512243029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميآيات نبيل عبد الزهرة مثنى6244161512184022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميكوثر عبد الحسين عبود عبد هللا6245161512164045

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585ثانوية العلياء للبناتعلميزهراء كاظم جواد عباس6246161512227024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585اعدادية الفضيلة للبناتعلميانوار عادل خضير ودي6247161512212009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلمياسماء حسين جميل جريح6248161512207002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585اعدادية اليمامة للبناتعلمينورس عباس علي احمد6249161512167053

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584ثانوية البتول للبناتعلميرؤيا مسلم حسين علي6250161512242011

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميتيسير عادل محمد علي غانم6251161512153018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583اعدادية الفاو للبناتعلميفاطمه قاسم خلف محمد6252161512225070

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583اعدادية غزة للبناتعلميبدور مجيد خلف عبد هللا6253161512208010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميافراح شاكر محمود خلف6254161512183013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582اعدادية العشار للبناتعلميمينا عماد مراد مسعود6255161512228176

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582ثانوية المعرفة للبناتعلميمريم حسن عبد الزهرة عذاب6256161512175048
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميشدن عماد خلف جري6257161512184257

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علميمها جواد كاظم عبد النبي6258161512198029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميدالل رحيم خلف محي6259161512210039

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581اعدادية الخالصة للبناتعلميامنه عبد الرضا هاشم عبد هللا6260161512240016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581ثانوية رفح للبناتعلميزينه علي عبد الزهره كنعان6261161512219050

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581اعدادية الفواطم للبناتعلميحنين ضياء فادغ شلتاغ6262161512172012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميهالة سعد بدر عبد هللا6263161512202166

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلمينور الهدى سالم طالب خضير6264161512153056

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579اعدادية شط العرب للبناتعلمينوال عبد الكريم صادق عبد الواحد6265161512226174

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578اعدادية الفاو للبناتعلمياحالم ماجد حسين حمود6266161512225001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578اعدادية شط العرب للبناتعلميزهراء علي حسين عباس6267161512226084

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578ثانوية النبأ للبناتعلميمروه احمد جبار محمد6268161512215023

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577ثانوية الكوثر للبناتعلميوالء شفيق رضيو درويش6269161512200017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576اعدادية الخالصة للبناتعلمياسراء خلف عبد الحسن ضمد6270161512240003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576ثانوية االرتقاء للبناتعلميدنيا عبد الكريم سلمان صافي6271161512248006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576ثانوية االندلس االهلية للبناتعلمينورا صالح عبد الرزاق عمر6272161512187060

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميآمنه يحيى محيل ثجيل6273161512152008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميمها محمد حسين صادق6274161512152211

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576اعدادية المعقل للبناتعلميغفران خالد حسن احمد6275161512169087

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576ثانوية القنوت للبناتعلميهبة وائل مهجر نعمة6276161512206042

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميزينب عباس علي عبد هللا6277161512245035

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميميسون خضير عوده حمود6278161512152212

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميجهينة دريد علي وادي6279161512184086

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميكمال سلمان رفاد مطير6280161511060244

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميايمن لطيف عبد الحسين بناي6281161511030029

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614االعدادية المركزية للبنينعلميحسن عادل جاسم محمد6282161511001109

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568ثانوية االرتقاء االهلية للبناتعلميحنين عدنان جاسم عوده6283161512259007

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568اعدادية البصرة للبناتعلميسوسن علي حسين علي6284161512234086

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميساره محمد اسماعيل عجر6285161512162032

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميعلي رحيم خضر حبيب6286161511067037

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569اعدادية غزة للبناتعلميسجى خزعل موازي خليفه6287161512208036

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567اعدادية العزم المختلطةعلميهدى ستار جبار جمعه6288161512309045

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميزهراء جواد كاظم نهير6289161512187028

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية658اعدادية بنت الهدى للبناتعلميدعاء رياض طالب كيلون6290161512246007
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البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية648ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميابتسام علي جبار محمد6291161512162005

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية648ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميزينه وليد عبد هللا علي6292161512162029

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية647ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميمريم احمد مصطفى عباس6293161512202140

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية647اعدادية سبأ للبناتعلميايمان منجد محمد حسن6294161512174012

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية647ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميعلي كاظم مرود جاسم6295161511063094

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية647االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد رياض فالح حسن6296161511001015

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية647ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميرفل عباس فاضل عباس6297161512165114

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية647ثانوية رفح للبناتعلميزينب احمد ناصر داود6298161512219043

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية647ثانوية هبة الرافدين للبناتعلمينورا سعود عزيز هاشم6299161512235032

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية647اعدادية الهارثة للبناتعلميفاطمة ماجد لطيف رسن6300161512176133

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية647اعدادية الهارثة للبناتعلميمنار جبار صبري سلمان6301161512176145

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية647اعدادية الخالصة للبناتعلميزهراء رسول محسن حميد6302161512240073

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية646ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميايات علي حسين علي6303161512165041

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية646اعدادية البصرة للبناتعلميزهراء ماجد احمد صالح6304161512234063

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية646ثانوية البتول للبناتعلميزهراء علي محسن علي6305161512242018

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية646اعدادية البصرة للبناتعلميمنى سعدي حمد احمد6306161512234116

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية645ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميهدى صبيح صاحب حسين6307161512152245

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية645االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد علي خضير جبر6308161511001031

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية645ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميازهار ضياء شكري فيصل6309161512165015

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية644.7للبنات (ع)ثانوية االمام موسى الكاظم علميزهراء سرمد مانع حبش6310161512192005

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية644ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميسميه فاضل عباس عطيه6311161512184253

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية644ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميبتول حسن عطيه عبيد6312161512165057

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية644اعدادية البصرة للبناتعلميعلياء شاكر ناصر نعيم6313161512234099

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية644ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميزينب سالم عباس حسن6314161512162026

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية644ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميانسام وليد عبد الكريم عبد الدايم6315161512183018

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية644ثانوية فيض الرحمن للبناتعلميآالء باسم يحيى عسكر6316161512249001

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية643اعدادية الهارثة للبناتعلميهدى ستار جبار شناوة6317161512176171

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية643ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميرسل حسن جلوب مارد6318161512162017

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية643ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميإيمان هاشم إبراهيم فاخر6319161512251007

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية643اعدادية البسمة للبناتعلميرغد حسين صبيح عبد6320161512257013

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية643ثانوية نور الحق االهلية للبناتعلميساره حيدر محمد حسين6321161512274005

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية643اعدادية االمام الحسين للبنينعلميعلي جمعه ثامر شلش6322161511021018

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642اعدادية اليمامة للبناتعلميزينب سالم كاظم زغير6323161512167027

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميزهراء علي حتروش سويد6324161512187029
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البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميفاطمة عبد علي حطاب عبود6325161512184311

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميازل عبد االمير احمد رحيم6326161512165014

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642اعدادية الوثبة للبناتعلميسجى قاسم مجيد حسين6327161512241032

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميايناس منصور حسن مظلوم6328161512202039

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642اعدادية حيفا للبناتعلميسناء عادل حسن محارب6329161512220029

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميأمراء توفيق جبار عطيه6330161512152005

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميريام مأمون احمد نصار6331161512164024

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزهراء عقيل مهدي سعيد6332161512152106

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642ثانوية الكباسي للبناتعلميختام سعدون عزيز عبد الحسين6333161512247006

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642اعدادية حيفا للبناتعلميزهراء شاكر محمود احمد6334161512220015

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية641ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميهمسه رعد صالح جاسم6335161512165376

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية641اعدادية االريج للبناتعلميخديجة محمد ناصر عودة6336161512238012

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية641اعدادية العشار للبناتعلميعلياء علي كاظم علي6337161512228141

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية641ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلمياسماء قيس شهاب أحمد6338161512152028

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية641اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميأصيل سلطان بداح صفوك6339161512210006

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية641ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميتبارك خيري علي عبد هللا6340161512165068

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية641اعدادية شط العرب للبناتعلميزينه جابر عبد االمام يسر6341161512226105

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية641ثانوية العلياء للبناتعلمياالء عادل أكرم شاكر6342161512227005

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية641اعدادية المعقل للبناتعلميايات مكي طعمه خلف6343161512169020

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية641ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميحنان حامد موسى جابر6344161512152069

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية640اعدادية الهارثة للبناتعلميشهد صالح عمران عيسى6345161512176108

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية640ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميشهد جاسم محمد عبد القادر6346161512165245

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية640اعدادية شط العرب للبناتعلميزينب عودة كريم عواد6347161512226098

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية640اعدادية البصرة للبناتعلميميس ثامر عبد الحسن جابر6348161512234118

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية640اعدادية الخالصة للبناتعلميرانيه عبد الواحد شبيب باشخ6349161512240051

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية640اعدادية الجمهورية للبناتعلميغفران قيس جميل عبد6350161512239057

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية639ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميعال حامد حمادي طاهر6351161512165265

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية639ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسين احمد حميد خضير6352161511075077

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية639ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميحيدر ابا ذر نزار حسن6353161511060098

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية639ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزينب احمد عبد السالم خليل6354161512184183

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية639ثانوية نازك المالئكة للبناتعلميزهراء فاخر زغير فاخر6355161512265012

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية639ثانوية الماجدات للبناتعلميزينب حيدر ياسين زيدان6356161512211010

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية639ثانوية المعرفة للبناتعلميفاطمة ميسر حسن نجف6357161512175044

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية639االعدادية المركزية للبنينعلميسجاد خالد عبد الحسين عبد الباقي6358161511001219
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البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية638ثانوية المعرفة للبناتعلميفاطمة جبار خيون محسن6359161512175042

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية638اعدادية ذو النورين للبنينعلمينواف عاصي راضي مبارك6360161511041077

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية638اعدادية العروبة للبناتعلميتبارك نوري يحيى حسين6361161512237008

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميإيمان وليد عبد الخالق سلمان6362161512204005

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637اعدادية الخالصة للبناتعلميايه عبد الزهرة تعبان عبد الحسين6363161512240032

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637اعدادية العشار للبناتعلمياسالم طارق صالح احمد6364161512228021

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميسجى غالب بدر جالب6365161512210070

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637اعدادية البصرة للبناتعلميابرار عبد الجبار كاظم زكي6366161512234001

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637اعدادية شط العرب للبناتعلميفاطمه سعدون هشام علي6367161512226153

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637اعدادية العشار للبناتعلميزينب عبد الكريم عبد الوهاب احمد6368161512228094

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637اعدادية العشار للبناتعلميزينب محمد جواد عبود جاسم6369161512228099

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637اعدادية الخنساء للبناتعلميمريم عماد كاظم جاري6370161512230041

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية636ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزهراء امين طليب علي6371161512184156

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية636اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميالفاف فؤاد محمد علي غانم6372161512153012

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية636اعدادية الفواطم للبناتعلميحوراء مهدي محمد مزعل6373161512172015

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية636ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمحمد فاضل حسين رضا6374161511075210

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية636ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمياالء خيري عودة عبد الجليل6375161512184045

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية636ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميمريم سلمان محسن جاسم6376161512165318

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية635ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعباس عبد الزهره خلف شخيتر6377161511075123

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية635ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعباس محمد فاضل عبد الحسين6378161511075124

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية635ثانوية الفراهيدي للبنينعلميبدر يونس بدر حميد6379161511075048

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية635اعدادية الهارثة للبناتعلميزينب فاضل علي شهاب6380161512176088

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية635ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميياسر عماد غريب صادق6381161511084489

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية635ثانوية الرافدين المختلطةعلمياثير عبد الباري يعقوب كشمر6382161511300002

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634ثانوية ثغر العراق للبناتعلميمريم محمد لطيف جابر6383161512232066

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميكوثر احمد عبد الرزاق عبد الرحيم6384161512218103

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلمينور جعفر مجبل جاسم6385161512153057

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميمهند حميد مجيد قاسم6386161511063152

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمحمد علي محمد صبيح6387161511075208

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميرسل جواد كاظم حسن6388161512165108

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634ثانوية الفارابي االهلية للبناتعلميفاطمه حسين مذكور رهيج6389161512272021

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634ثانوية ثغر العراق للبناتعلميزهراء عادل مزعل جاسم6390161512232026

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634ثانوية ذات الصواري للبناتعلميهبة وسام عبد الوهاب نجم6391161512216028

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634ثانوية الفراهيدي للبنينعلميالوس كاظم حطاب كطامي6392161511075042
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البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634ثانوية الفراهيدي للبنينعلميابراهيم عماد ابراهيم عبد الرحمن6393161511075008

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينعلميياسر نصر هللا فاضل خلف6394161511064057

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية633اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميفاطمة ثائر حميد مغامس6395161512164037

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية633ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميجنات عقيل كاظم محمد6396161512184084

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية633اعدادية الفاو للبناتعلميساره عبد المنعم جاسم محمد6397161512225045

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية633ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميمريم عبد الرؤوف محمد صوفي6398161512165322

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية633ثانوية هبة الرافدين للبناتعلميمسره كامل جواد كاظم6399161512235028

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية633ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينبأ عبد االمير فاخر غالب6400161512184380

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية632ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميفاتن حسن جاسم محمد6401161512184297

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية632ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميساجده يعقوب يوسف عباس6402161512152134

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية632ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميكنعان وليد عيسى عبد6403161511085107

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية632االعدادية المركزية للبنينعلميكرار ماجد يوسف محمد6404161511001422

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية632االعدادية المركزية للبنينعلميكرار انور جابر عبد الحسين6405161511001409

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية632ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميوفاء رائد محمد عبد السالم6406161512152258

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية632ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلميسجى ماجد عبد الوهاب عبد الرزاق6407161512260021

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية632ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميهدى احمد زغير ناصر6408161512165368

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية632اعدادية المعقل للبناتعلميفرح نجيب طه ياسين6409161512169102

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلمينور سالم عويد مسافر6410161512152226

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631اعدادية الهدى للبناتعلميهاجر وعد مشتت محمد6411161512150054

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميحوراء كاطع عيدان فارس6412161512184097

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميساره عقيل طعمة ظاهر6413161512165216

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631ثانوية ثغر العراق للبناتعلميعذراء عادل جوده خلف6414161512232054

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتعلميأيات حسن نعمه علي6415161512188001

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631ثانوية رفح للبناتعلميزهراء طارق محمد عبد اللطيف6416161512219041

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزهراء عبد الحسين شاتي ناصر6417161512152105

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميفاطمه علي طالب خلف6418161512152179

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630ثانوية المعرفة للبناتعلميبدور نجم عبد هللا عذافه6419161512175012

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميفاطمة أسعد كاظم مصبح6420161512204023

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميلجين سالم فارس دغيبش6421161512165307

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزينب هادي رحيم ديري6422161512184221

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميرشا حازم طاهر عبد هللا6423161512165111

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميرفل جميل قاسم حميد6424161512184137

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتعلميهدى يحيى كاظم فيصل6425161512222019

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميمصطفى سعد عبد الرحمن مال هللا6426161511083094
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البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلميمحمد كريم عبود زبون6427161511074091

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630اعدادية الهارثة للبناتعلميسرى ضياء عبيد هاشم6428161512176101

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميسلوى بكر عبد الرزاق محمود6429161512152148

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630اعدادية البصرة للبناتعلميسندس عبد الوهاب ابراهيم معتوق6430161512234084

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630اعدادية البصرة للبناتعلميزينب عبد الستار جبار حسن6431161512234068

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630اعدادية العشار للبناتعلميزهراء مصطفى عباس محمود6432161512228082

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630ثانوية ثغر العراق للبناتعلميشهد عماد قاسم عبود6433161512232048

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630اعدادية البصرة للبنينعلميسجاد هاني حسين ناصر6434161511007055

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630اعداية التضحية للبنينعلميمرتضى صباح حسين مطلك6435161511053087

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميبان خالد حسين حسب6436161512164010

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية المعقل للبناتعلميام البنين مهدي قاسم لفته6437161512169011

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياسيل صفاء عبد الزهرة صالح6438161512165024

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629ثانوية الرافدين االهلية للبناتعلميفاطمه عامر محمد حسين حمادي6439161512189023

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية حيفا للبناتعلميدعاء قاسم احمد طاهر6440161512220012

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية العشار للبناتعلميزهره رياض دعير مبدر6441161512228084

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية االريج للبناتعلميمريم طارق حسين علي6442161512238045

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية العشار للبناتعلمينعمت رافد عبد اللطيف ناصر6443161512228180

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629ثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلميمهند علي عامر مهوس6444161511094030

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629اعدادية الهارثة للبنينعلميغزوان خيري جدوع زعالن6445161511022129

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية628ثانوية الكفاح األهلية للبنينعلميأشرف علي حسين رضا6446161511096005

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية628ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميبراق احمد عبد السالم خليل6447161512184064

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية628ثانوية الرافدين االهلية للبناتعلميزينب عامر محمد حسين حمادي6448161512189012

البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية628االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علميزينب راضي فيصل محمود6449161512198014

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية618ثانوية طيور البصرة االهلية للبنينعلمييحيى عبد الرحيم سوادي عبد هللا6450161511118014

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية614ثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلمياحمد حيدر جمال امين6451161511094003

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية606اعدادية الرضوان للبنينعلميمحمد علي عبد االمير يوسف6452161511047139

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية603اعدادية المعقل للبنينعلميبارق ناصر حسن ناصر6453161511019032

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية601ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينعلميمصطفى حسن كوله كاطع6454161511088041

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية601ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميمبارك كامل معود جايد6455161511067046

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية600اعدادية الثوار المسائية للبنينعلمياحمد محمد جاسم عناد6456161511352019

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية594ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميأحمد عبد الرزاق لعيبي كيطان6457161511089010

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية590ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسن عمار عبد الجبار ناصر6458161511075064

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية585ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينعلميأحمد صبار نعيم داخل6459161511064002

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية573ثانوية ذات الصواري للبناتعلميتمارة وليد كامل راضي6460161512216007

234 من 190صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية572اعدادية حمدان للبنينعلميمرتضى عباس خزعل فرحان6461161511046082

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية571اعدادية اليرموك للبنينعلميحسن فليح فضاله كريوش6462161511033025

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية567ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميماهر جاسب جواد كاظم6463161511060248

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية566ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميحسين علي مذكور كبان6464161511089047

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية564اعدادية ذو النورين للبنينعلميأحمد جاسم بردان عباس6465161511041001

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية563ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميسجاد باسم فاخر علي6466161511084211

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية562ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميمنن حسن مشجر نعيم6467161512202142

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية558ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسن قاسم كريم حمد6468161511075068

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية557اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميمهدي حسين علي عبد اللطيف6469161511044142

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية556ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميأرشد حسن عباس كاظم6470161511060001

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية551اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعلمياحمد قاسم سوفي علي6471161511020017

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية550ثانوية دجلة للبناتعلميجيهان سمير متاني حامي6472161512243023

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية550اعدادية المعقل للبنينعلميمصطفى عبد الزهره شاتي خضير6473161511019212

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية548اعدادية حيفا للبناتعلميفاطمة عبد الحسين يعقوب علي6474161512220038

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية548اعدادية حيفا للبناتعلميساره عقيل عوده فاضل6475161512220025

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية546ثانوية االرتقاء االهلية للبنينعلميمرتضى حسين كريز سلمان6476161511076032

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية545اعدادية الزبير للبنينعلميعماد بخيت كريم مسعد6477161511034125

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية545اعدادية جيكور للبنينعلميحسين وليد نجم عبد هللا6478161511061039

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية542اعدادية الفاو للبناتعلميزهراء فيصل جاسب شالكه6479161512225036

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية542اعدادية الفرزدق للبنينعلميمحمد طالب شاكر ناصر6480161511028132

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية540ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميحوراء كريم نعيس جازع6481161512204008

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية539ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميسيف زهاء خلف طيب6482161511060129

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية538ثانوية السياب االهلية للبناتعلميضفاف عطية داخل صكر6483161512161013

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية537ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينعلميمحمد جعفر صبيح حميد حسين6484161511064048

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية536ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميريام شوكي جليل نمر6485161512184145

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية536االعدادية المركزية للبنينعلميامجد عدي سهيل محمد6486161511001070

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية535ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميياسمين هشام عبد الوهاب غفوري6487161512162060

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية534اعدادية اليرموك للبنينعلميمرتضى جبار عبد حسين6488161511033098

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية534اعدادية ذو النورين للبنينعلميحسين فالح خرنوب الزم6489161511041022

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية534ثانوية النبأ للبناتعلميلطيفه نوري صبيح حنون6490161512215022

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية533ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميميثم عبد الكريم سعدون بارون6491161511060325

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية532اعدادية المعقل للبنينعلميمصطفى جاسم محمد علي حميد6492161511019211

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية528اعدادية الرضوان للبنينعلمياحمد مسلم عبد الحسن حسين6493161511047015

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية528ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينعلميرافت مهدي كاظم جودي6494161511064017
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البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية525ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعبد هللا كريم داخل عيسى6495161511060173

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية524ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسين عالء محسن عيسى6496161511084137

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية523ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميشمس ساجد ظاهر علي6497161512162034

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية523ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد سمير حسين نشيش6498161511084395

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية522اعدادية الهارثة للبنينعلميعلي محمد جواد سلمان داود6499161511022121

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية520اعدادية المعقل للبنينعلميسامي حافظ حسين يعقوب6500161511019091

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية519اعدادية الزبير للبنينعلميسيف حسن قاسم حسن6501161511034071

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية519اعدادية الرسالة للبنينعلميضامر ضياء داخل محسن6502161511013047

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية519اعدادية الوثبة للبناتعلميهيام سعد مطشر كريم6503161512241056

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية519ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميمريم فاضل عبد الكريم خزعل6504161512251037

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية519اعدادية االمام الحسين للبنينعلميمحمد خضير كاظم جاسم6505161511021030

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية519اعدادية المرفأ للبناتعلميرنين جاسم محمد عبد الرحمن6506161512213024

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية519اعدادية العزم المختلطةعلميعالء حسن منهل مسيم6507161511309060

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية519اعدادية االجيال للبنينعلميحيدر مجيد كريم نور6508161511014016

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية518ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميعلي سامي عبد الحسن حبيب6509161511079074

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية518ثانوية الرافدين المختلطةعلميحسين داود هالل حمود6510161511300017

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية518ثانوية الثقلين النموذجية االهلية للبنينعلميمصطفى عالء عبد الحسين شيحان6511161511120021

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية518اعدادية الشنقيطي للبناتعلميزينب عمار ناصر ودي6512161512209050

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية517ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمصطفى عبدالحسن حنون مشالي6513161511084447

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية517للبنين(ع  )ثانوية االمام موسى الكاظم علميحيدر ضياء بجاي عبد الصاحب6514161511077008

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية517اعدادية الهارثة للبنينعلميمحمد عبد الزهرة زيبك عجيرش6515161511022149

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية516اعدادية المعقل للبناتعلميسمر سمير عوده جمعه6516161512169073

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية515اعدادية اليرموك للبنينعلميمحمود عيدان حسين هزاع6517161511033096

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية514اعدادية زيد بن حارثة للبنينعلميكرار عاصي خوير معارج6518161511069081

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية514االعدادية المركزية للبنينعلميعلي جاسم هاشم حيال6519161511001307

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية514اعدادية المكاسب المسائية للبنينعلميحيدر محسن حيدر غابش6520161511371063

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية513اعدادية الهارثة للبنينعلميعبد هللا عادل علي عبد الحسين6521161511022085

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية513اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمعين سامي لطيف نفاوه6522161511030155

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية513ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميعباس لؤي عبد الرحمن عبد الحبيب6523161511079055

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية513اعدادية الهدى للبناتعلميساره احمد صالح خضير6524161512150030

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية512اعدادية فتى االسالم للبنينعلميخضير صبيح عطية حسن6525161511112027

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية512اعدادية الهارثة للبنينعلمياحمد امين حسين علي6526161511022003

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية512اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمحمد مسافر عبد الرحيم بخاخ6527161511030140

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية512اعدادية الصادق للبنينعلميمحمود الجي خميس لعيبي6528161511031054
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البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية512اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميفاطمة محمد مزعل علوان6529161512218100

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية512ثانوية نازك المالئكة للبناتعلميفاطمه محمد حسين فهد6530161512265024

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية512ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميرضا جبار عبد خنجر6531161511060115

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية511اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميراضي ضاحي حسن عفات6532161511039060

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية511االعدادية المركزية للبنينعلمينور الدين شمخي ناصر كاظم6533161511001574

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية510ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد رائد عدنان عبد الحي6534161511084385

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية510اعدادية ذو النورين للبنينعلميعقيل مطر عويلي هدهود6535161511041043

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية510ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميشهاب احمد قاسم خضير6536161511060135

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية509ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميزين العابدين عبد السالم كامن خلف6537161511089060

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية508ثانوية الباسقات للبنينعلميمحمد جاسم محمد عيسى6538161511004030

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية508اعدادية اليرموك للبنينعلميحيدر خلف رسن فرج6539161511033041

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية508ثانوية الماجدات للبناتعلميانتظار صباح حمود سعيد6540161512211005

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية508اعدادية ذو النورين للبنينعلميحكيم محان حاتم عسكر6541161511041023

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية507ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميبان موسى غالم علي6542161512152048

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية507اعدادية فتى االسالم للبنينعلميأزهر خالد بندر حسون6543161511112008

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية507اعدادية سبأ للبناتعلميهيام حيدر كريم سعدون6544161512174049

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية506اعدادية العزم المختلطةعلميامير عبد الكفيل كاطع حسن6545161511309013

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية506ثانوية الكندي للبنينعلميمحمد قاسم علي أحمد6546161511100018

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية505ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميفاطمة سامي كاظم جابر6547161512184306

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية505اعدادية البسمة للبناتعلميفاطمة محمد حمادي هالل6548161512257027

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية505اعدادية الهارثة للبناتعلميفاطمة مجيد عودة براك6549161512176134

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية504اعداية التضحية للبنينعلميسجاد عبد الباري ثامر نظيف6550161511053034

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية504اعدادية اليرموك للبنينعلميزيد خالد صباح فليح6551161511033043

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية504اعدادية حمدان للبنينعلميحسين محمد عبد الحسين عباس6552161511046027

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية504ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزينب جبار سالم حمود6553161512184187

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية504ثانوية جرير للبناتعلميزينب حمود عفريت جالي6554161512199004

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية504اعدادية الزبير للبنينعلميطعمه ياسين طعمه ياسين6555161511034079

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية503اعدادية شط العرب للبنينعلميحسين حيدر رسمي فهمي6556161511049048

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية503اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميكوثر مناف داود سلمان6557161512210107

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية503ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميانور علي كاظم جعفر6558161511060054

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية502اعدادية شط العرب للبنينعلميمنقذ بشير مجيد عبود6559161511049188

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية502اعدادية الهارثة للبنينعلميشاكر محمود صادق محمد6560161511022071

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية502اعدادية الفرزدق للبنينعلميعلي وصفي حنتوش عداي6561161511028103

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية502ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميسجى رضا شفيق حنون6562161512202102
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البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية502اعدادية البصرة للبناتعلميايالف محمد عبد القادر محمد6563161512234021

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية502اعدادية غزة للبناتعلميمرادي صباح مشعان سالم6564161512208051

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية502ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةعلميايات رجاء جميل ضهد6565161512311005

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية502ثانوية الحضارة العربية للبناتعلمينرجس صباح زغير كاطع6566161512181018

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية501ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميكرار عقيل عبد سلمان6567161511063109

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية501اعدادية ذو النورين للبنينعلميعمار خريبط سعيد جفت6568161511041055

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية501اعدادية الحسن البصري للبنينعلميانور صباح ضايف جابر6569161511036021

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية501ثانوية الدير للبنينعلميعباس فاضل غضبان فعيل6570161511025013

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية501اعدادية الكفاح للبنينعلميعمر رعد نزار عبد الوهاب6571161511002145

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية501اعدادية البصرة للبنينعلميمحمد رائد عبد اللطيف عبد الرزاق6572161511007100

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية501ثانوية الكفاح األهلية للبنينعلميالريان عبد االمير يعقوب جاسم6573161511096009

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية501اعدادية العزم المختلطةعلميعماد عبد هللا علوان مدخول6574161511309079

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية501اعدادية الخالصة للبناتعلميشهد عيدان حميد مهبش6575161512240110

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية501اعدادية الوثبة للبناتعلميسندس صافي هدل صالح6576161512241033

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية501ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتعلميفاطمه ماجد حسين سعد6577161512196020

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميكرار محمد جاسم هليل6578161511089113

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500ثانوية زين األهلية للبنينعلميمنتظر علي خنجر علي6579161511065015

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميازهار علي محمد حسين6580161512152023

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500اعدادية المكاسب المسائية للبنينعلميعلي عبد الكريم عبد الرزاق عبد الحسين6581161511371117

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500اعدادية البصرة للبناتعلميمالذ عادل يعقوب عواد6582161512234114

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500اعدادية العروبة للبناتعلميشهد قاسم عبود نايف6583161512237029

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500اعدادية العزم المختلطةعلميحسن ستار عبد علي حميد6584161511309023

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى طالب عبد المحسن عبيد6585161511001537

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500اعدادية الهدى للبناتعلميشهد عالء ثامر خلف6586161512150036

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500ثانوية القنوت للبناتعلميزينب محمود شاكر حمد6587161512206020

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميسما فاروق فؤاد علي6588161512184250

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500ثانوية الحضارة العربية للبناتعلميحنين قاسم عناد زاير6589161512181004

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500ثانوية الرافدين المختلطةعلمينرجس هادي نجم عبد هللا6590161512300029

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500اعدادية الرضوان للبنينعلميمرتضى عبد الحسن فالح حسون6591161511047153

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية499ثانوية دجلة للبناتعلميسارة عبد الحي عبد الرزاق عبد الحسن6592161512243049

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية499اعدادية الرضوان للبنينعلميمصطفى مجيد عبد هللا حبيب6593161511047165

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية499اعدادية المعقل للبنينعلمياحمد يحيى غازي ياسر6594161511019020

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية499ثانوية االعالم للبنينعلميسجاد طه ياسين صالح6595161511045014

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية499ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمياحمد علي حسين محمد6596161511060028
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البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية499اعدادية الجمهورية للبناتعلميسعاد علي عطيه عجيل6597161512239051

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية499اعدادية الهارثة للبناتعلميضحى سمير عبد الجبار تركي6598161512176111

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية499ثانوية ابن خلدون األهلية للبنينعلمياحمد عبد الكريم علي عكيب6599161511093004

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية499اعدادية البيان للبناتعلميهديل هادي منور علوان6600161512223021

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية499اعدادية الفضيلة للبناتعلميضحى عبد هللا عجيمي فجر6601161512212042

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية499اعدادية الهارثة للبنينعلمياحمد صالح عبد الصاحب عبد الحسين6602161511022012

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498.7ثانوية المتميزين للبنينعلمينؤاس باسم حمزه عباس6603161511003055

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498ثانوية الرافدين االهلية للبناتعلميساره ثائر عباس علي6604161512189015

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498االعدادية المركزية للبنينعلميعبد االمير محمد لفته سعيد6605161511001257

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميزهراء عبد اللطيف خلف علي6606161512218048

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498اعدادية االصمعي للبنينعلمياحمد خالد عيسى حسين6607161511010005

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498ثانوية الرماح العوالي المختلطةعلميحسين علي المي بادع6608161511307005

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498اعدادية ام قصر للبنينعلميمحمد عبد الصمد جاسم حفاظ6609161511042079

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498اعدادية االجيال للبنينعلميعلي غانم سكر نايف6610161511014045

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498اعدادية الفرزدق للبنينعلميعون قيس مزيد ماضي6611161511028105

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميلطيفة هاشم يونس منصور6612161512218104

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498اعدادية زيد بن حارثة للبنينعلميحسن عباس صدام غليم6613161511069025

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميتركية اياد كاظم مكشف6614161512153016

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميكرار علي فاضل عبود6615161511063110

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى خالد حميد حبيب6616161511001531

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497ثانوية الكنوز االهلية  للبنينعلميكاظم اسعد عبد الخالق معتوق6617161511018026

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497اعدادية البسمة للبناتعلميسارة إبراهيم طارق سالم6618161512257019

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعلميابراهيم عبد الكريم عبد السادة جبر6619161511020002

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497اعدادية الفاو للبناتعلمياالء علي عبد الصمد علي6620161512225005

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497اعدادية البصرة للبناتعلميحوراء ناجي محيبس شاطي6621161512234043

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497ثانوية الرماح العوالي المختلطةعلميعلي جاسم محمد فاخر6622161511307009

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497اعدادية الكفاح للبنينعلميشرف الدين عبد الحسين مصطفى احمد6623161511002091

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية496اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلمينهى عنبر سعدون عبد الحسين6624161512153054

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية496اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلمياحمد عبد الرزاق مهدي صالح6625161511039009

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية496اعدادية الخالصة للبناتعلميرواء حسنين علي جوني6626161512240063

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية496اعدادية الكفاح للبنينعلميحيدر كاظم جاسم محمد6627161511002071

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية496اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميسجاد عبد الرحمن دينار محيبس6628161511044047

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية496ثانوية طيور البصرة االهلية للبنينعلميبسام احمد عبد الستار عبد النبي6629161511118004

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية496اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميانور محمود عامر حسين6630161511030028
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البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية496ثانوية الميثاق للبنينعلميحسن ماجد عبد الحسين خالد6631161511037005

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية496ثانوية ابن خلدون األهلية للبنينعلميزين العابدين مؤيد هاشم راشد6632161511093010

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية496ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينور سمير بني حمادي6633161512184414

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية496ثانوية الروان للبنينعلمياحمد عبد الزهرة عبد النبي زغير6634161511023001

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495اعدادية ذو النورين للبنينعلميكاظم قاسم حسن طارش6635161511041060

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةعلميزينب راشد مال هللا عيدان6636161512311015

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495ثانوية نازك المالئكة للبناتعلميهنادي عبد الغني طعيمه جابر6637161512265040

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495اعدادية المكاسب المسائية للبنينعلميمحمد عبد الكريم عبد الرزاق عبد الحسين6638161511371151

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميشهد مجيد موهان رعيد6639161512251023

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495اعدادية شط العرب للبنينعلميثامر جاسم ناصر جاسم6640161511049027

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينعلميعلي منصور مجيد ناصر6641161511005041

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495اعدادية زيد بن حارثة للبنينعلميحسين فاضل لعيبي سلمان6642161511069034

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495اعدادية القرنة للبنينعلميرضا فائق زغير بتور6643161511027038

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميتحسين خضير احمد ماجد6644161511030035

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495ثانوية الجواهري األهلية للبنينعلمييوسف عبيد ذعذاع بخيت6645161511078060

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495اعدادية المعقل للبناتعلمينورهان سهاد صباح محمد6646161512169122

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495اعدادية البسمة للبناتعلميجلنار يوسف دايخ علي6647161512257008

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495ثانوية ابي الخصيب المسائية للبنينعلميمحمود صباح مبارك ناصر6648161511358030

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية495ثانوية المتنبي االهلية للبنينعلمياحمد صالح خير هللا بداي6649161511108003

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميمروان ياسين علي جمعة6650161511050110

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد جواد جاسم مطر6651161511001011

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494ثانوية قمر بني هاشم للبنينعلميحسن عبد الرؤوف عباس عبد الكريم6652161511059008

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494ثانوية رفح للبناتعلمياماني هيثم شاكر خضير6653161512219007

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميشهاب احمد عبد الرضا معتوق6654161511039073

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494ثانوية الشام للبناتعلمينور عيسى حميد كاظم6655161512254028

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494اعدادية العشار للبناتعلمياجوان ميثم اسحاق طه6656161512228015

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميعالء سعد هاشم ناصر6657161511083043

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية493ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميكرار مسعود خشن مسعود6658161511089114

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية493ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعبد هللا طارق محسن صالح6659161511075134

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية493اعدادية االجيال للبنينعلميعلي حسين عجيل امانه6660161511014041

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية493ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميهديل سلمان عبد الرزاق إسماعيل6661161512251052

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية493اعدادية البسمة للبناتعلميزينب عبد الرحمن حسين محمد6662161512257018

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية493ثانوية رفح للبناتعلمينورا عبد هللا عيسى محمود6663161512219092

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية493ثانوية الميثاق للبنينعلميابراهيم اسماعيل حسين علي6664161511037003
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البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميسجاد كريم حدان خلوهن6665161511067029

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492اعدادية شط العرب للبناتعلميحوراء حسن نعيم محمد6666161512226054

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492اعدادية الخالصة للبناتعلميزهراء حسين كاظم محسن6667161512240070

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492اعدادية الرضوان للبنينعلميخالد علي ناصر سلمان6668161511047064

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492اعدادية المعقل للبنينعلمياحمد مهدي عبد زيد6669161511019018

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492ثانوية عشتار االهلية للبنينعلميمحمد راضي محيسن عبد الهادي6670161511066018

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492اعدادية الشنقيطي للبناتعلميمنال أحمد عبد الحسين هاشم6671161512209094

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميمروة صبار عبيد سلمان6672161512164047

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492اعدادية الهارثة للبناتعلميمروة جاسب عمار محيل6673161512176141

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلمييوسف خليل عبد الجليل عاتي6674161511090111

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492ثانوية العلياء للبناتعلميهالة حيدر محمد قاسم6675161512227065

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492اعدادية البصرة للبناتعلمياسماء سالم علوان عبد النبي6676161512234008

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492اعدادية سبأ للبناتعلميزينب علي قاسم محمد6677161512174024

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492ثانوية المعراج المختلطةعلميمصطفى ماجد كاظم ناصر6678161511304011

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492اعدادية العزم المختلطةعلميزهير احمد ميزر بريج6679161511309036

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةعلميانعام جبار عطيه عبد الحسن6680161512311003

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491اعدادية البصرة للبنينعلميمحمد خالد عثمان عمر6681161511007099

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491ثانوية الكنوز االهلية  للبنينعلميعلي ميثاق عبد الكريم احمد6682161511018023

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491ثانوية االرتقاء االهلية للبنينعلميعبد اللطيف فاضل عبد الكريم خزعل6683161511076014

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتعلميسرى حسن علي حسن6684161512205009

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491اعدادية شط العرب للبناتعلميصابرين كريم مانع جابر6685161512226129

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميعبد هللا حبيب عبد جبارة6686161511083041

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491اعدادية الهارثة للبناتعلميعذراء محمد عبد اإلمام جياد6687161512176118

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491ثانوية البتول للبناتعلميهاجر مظلوم شبرم ثابت6688161512242034

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491ثانوية العلياء للبناتعلمينبأ علي عبد الرضا عاشور6689161512227060

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميشهد ستار جاسم عودة6690161512184264

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491اعدادية حيفا للبناتعلمينور صباح صادق مجيد6691161512220048

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491اعدادية الرضوان للبنينعلمياوس عادل عبد الحسين نعمة6692161511047022

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491االعدادية المركزية للبنينعلميعلي عبد الهادي عبد الجبار مكي6693161511001354

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491اعدادية االندلس للبناتعلمينور الهدى موحان عبد حميد6694161512170059

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490ثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلميعلي مؤيد موحب جعفر6695161511094012

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميفاطمه عبد القادر سلمان عبد الحسين6696161512153046

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية ابي الخصيب للبناتعلمينور اسماعيل عبد الكريم غصه6697161512218122

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينعلميحيدر محمد علي عودة عبيد6698161511005019
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البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية المعقل للبنينعلميزين العابدين عقيل شمخي جابر6699161511019089

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية اليمامة للبناتعلمياسيل حسين مالك ديوان6700161512167004

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية العزم المختلطةعلمينورهان احمد محارب حميد6701161512309041

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميأحمد عبد الرضا رفش نجم6702161511089011

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية المعقل للبناتعلميزهراء فاضل عبد العباس مهدي6703161512169048

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490ثانوية المعرفة للبناتعلمينغم بشير توفيق جابر6704161512175055

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميايالف محمد غازي محمود6705161512218018

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميهيام محمد ياسين محمد6706161512187062

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميحوراء جبار عبد هللا عباس6707161512187019

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489اعدادية الهارثة للبناتعلميهدير عالء عيسى احمد6708161512176173

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489ثانوية الروان للبنينعلميمهدي علي عبد الواحد شراد6709161511023034

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489اعدادية العباس للبنينعلميعلي صادق جبار جياد6710161511051052

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميمحمد اسعد عبد الزهرة حمزة6711161511044114

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489اعدادية الرضوان للبنينعلميعلي ناظم حمود عبد الحي6712161511047116

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميباقر محسن طالب عيسى6713161511089022

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489اعدادية المرفأ للبناتعلميهيام احمد علي حسين6714161512213059

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489اعدادية العروبة للبناتعلميزينب فؤاد عبد الكاظم جبر6715161512237024

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489اعدادية العشار للبناتعلميتبارك عقيل حليم حمود6716161512228038

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية488اعدادية حيفا للبناتعلميعرفات عبد هللا نجم عبد هللا6717161512220033

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية488ثانوية ذات الصواري للبناتعلميسجى عبد اللطيف عيسى عذبي6718161512216015

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية488اعدادية الجمهورية للبناتعلميامنه فيصل صالح حسين6719161512239007

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية488اعدادية المعقل للبنينعلميفرقد عبد الستار زهير عبد6720161511019160

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية488اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميسامي احمد محمد بشير6721161511050042

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية488ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعبد هللا جبار محمد محسن6722161511075133

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية488ثانوية الجواهري االهلية للبناتعلميآيات رزاق شرى نايف6723161512204004

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية488اعدادية الجمهورية للبناتعلميفاطمه عبد الحافظ حميد مجيد6724161512239058

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية االبتسامة للبناتعلميصفا عبد الهادي صالح جاسم6725161512253024

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميزهراء محمد جواد جري عاشور6726161512218051

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية شط العرب للبناتعلميجمانه حسن حامد محسن6727161512226044

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتعلميآية عبد الكريم قاسم حسن6728161512381007

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487ثانوية الجاحظ المختلطةعلميحسين جبار باشخ مشيجل6729161511303005

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487ثانوية الزينبيات للبناتعلميرقيه عباس عوده مختاض6730161512258012

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487ثانوية النور للبناتعلميزينب حسين عبد الكريم مفتاح6731161512275007

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487االعدادية المركزية للبنينعلميمصعب ناصر كطامي صقر6732161511001550
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البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية السبطين للبنينعلميأزهر جواد كاظم جوده6733161511016003

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية العباس للبنينعلميحيدر عباس خلف رديف6734161511051028

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلميهبة ماجد سلمان شناوة6735161512151040

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية486اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلمينسرين مجاهد عبد الزهره جواد6736161512210123

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية486ثانوية الحر الرياحي المختلطةعلميعمران كاظم مكطف رخيص6737161511308022

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية486اعدادية الرسالة للبنينعلميحسين عبد كريم جاسم6738161511013022

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية486ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميامجد عبد الباقر خلف نعمة6739161511063023

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية486ثانوية الزبير المسائية للبنينعلميخالد علي خالد خلف6740161511355051

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية486ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينعلميحسن هاشم محمد هاشم6741161511005013

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية486اعدادية الثوار المسائية للبنينعلميحسن عدنان عودة صالح6742161511352040

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميغفران محمد مساعد عبود6743161512210089

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485اعدادية العزم المختلطةعلميفضل سجاد جليل كباشي6744161511309085

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485ثانوية الكفاح األهلية للبنينعلميأحمد نعيم فرهود دهش6745161511096004

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485اعدادية العروبة للبناتعلميميس عامر شاهي محمد6746161512237041

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميهبه عودة ناجي حبيب6747161512218131

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485اعدادية الرضوان للبنينعلميحسين جاسم محمد شرهان6748161511047040

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485اعدادية الزبير للبنينعلميمصعب عبد الخالق طه ياسين6749161511034187

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485االعدادية المركزية للبنينعلميهمام محمد اياد حميد محسن6750161511001577

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميعلي ضياء عبد الواحد مجيد6751161511079076

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485اعدادية شط العرب للبنينعلميرضا سلمان دينار عبود6752161511049069

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485ثانوية الكباسي للبناتعلميهبة عبد الرضا عبد السيد فيصل6753161512247041

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية484اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميفاطمه حاجم سلطان ناصر6754161512210094

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية484االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علميزهراء علي راضي مشتت6755161512198011

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية484اعدادية سبأ للبناتعلمينورهان علي عبد الحسين كاظم6756161512174046

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية484ثانوية الكندي للبنينعلميعمر حسين عبد هللا بارح6757161511100014

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية484ثانوية نون والقلم االهلية للبنينعلميأحمد عبد الكريم حنون كاظم6758161511057001

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية484ثانوية الرافدين االهلية للبناتعلميشيرين عادل علي مكي6759161512189018

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية484ثانوية الزينبيات للبناتعلميأمنه كريم كاطع طاهر6760161512258001

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية484االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد عبد الرضا عبد الخالق عبد الواحد6761161511001025

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية484ثانوية االرتقاء االهلية للبنينعلمياحمد زكي حسين علي6762161511076002

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية484ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلمينور الهدى فاضل عطيه مخيلف6763161512183115

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483ثانوية الفراهيدي للبنينعلميحسن ابراهيم عبد الحسن حول6764161511075053

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483اعدادية المعقل للبناتعلميهدى قيصر عبود كاظم6765161512169130

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميسجى نبيل علي خلف6766161512218076
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البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483اعدادية الهارثة للبناتعلميمزدلفة قاسم فرحان عودة6767161512176143

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483اعدادية العشار للبناتعلميزهراء حميد عبد المجيد علي6768161512228073

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا سعد جوهر عبد عون6769161511001274

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483االعدادية المركزية للبنينعلميعلي رائد خليل نصيف6770161511001326

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483االعدادية المركزية للبنينعلميزين العابدين مهدي حمد هاتف6771161511001213

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483االعدادية المركزية للبنينعلميعبد العزيز ناهض منذر خليل6772161511001264

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483اعدادية الفرزدق للبنينعلميمرتضى كريم ناصر محمد6773161511028147

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483اعدادية المعقل للبنينعلميعلي مصطفى عبد الرضا عبد هللا6774161511019152

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483اعدادية االصمعي للبنينعلميحسين علي كتيب عوده6775161511010027

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483ثانوية دار السالم االهلية للبنينعلميفرج رعد ربيح مهاوش6776161511067043

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483اعدادية االجيال للبنينعلميمنذر كريم حواس كاطع6777161511014056

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483االعدادية المركزية للبنينعلميعلي عبد الحميد ياسين خالد6778161511001350

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483االعدادية المركزية للبنينعلميعلي هاشم مناحي راهي6779161511001380

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميمصطفى صبيح سالم عنايه6780161511060310

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلميمنتظر عبد النبي كبن هزاع6781161511074101

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482اعدادية االندلس للبناتعلميهاجر سعد حردان شهاب6782161512170062

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482ثانوية العلياء للبناتعلميهديل عادل عبد هللا طه6783161512227070

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482اعدادية األصفياء للبنينعلميحارث محمد اهوين شلج6784161511099008

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482ثانوية الدير المسائية للبنينعلميعلي فارس علي حافظ6785161511364077

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميسالم عبد االمير محمد عبد السادة6786161511084226

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482اعدادية الجمهورية للبنينعلميمسلم حبيب باهض علي6787161511011081

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482االعدادية المركزية للبنينعلميمرتضى حطاب جاسب طهواش6788161511001517

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482ثانوية الباسقات للبنينعلميمحمود مناف خليل ابراهيم6789161511004035

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميسجاد ليث محسن يعقوب6790161511063057

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميكاظم عادل علي حسن6791161511083064

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482ثانوية رفح للبناتعلميخلود فاضل عبد الكريم عبد الرحمن6792161512219026

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481اعدادية سبأ للبناتعلميآيات صباح عويد موسى6793161512174004

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينور محمود شاكر ياسين6794161512184420

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481الخارجياتعلميساره علي ناصر سلمان6795161512401005

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481اعدادية الزبير للبنينعلميعلي ثامر تركي عذار6796161511034107

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميعاطف عبد الستار عبد الجبار نجم الدين6797161511084240

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481اعدادية العروبة للبناتعلميضحى عبد الجبار احمد جاسم6798161512237033

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481ثانوية حمورابي االهلية للبنينعلميأحمد سعدي عبد االمير عبد الحسن6799161511071003

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميعباس عبد هللا مخور مهدي6800161511083038
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البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميزهراء عالء فاضل عباس6801161512218050

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480اعدادية الخالصة للبناتعلميبنين خير هللا محمد طاهر6802161512240035

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480اعدادية االريج للبناتعلميغيداء كاظم رسن زايد6803161512238038

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480ثانوية النخيل االهلية للبنينعلميمعتز سعد لطيف محي6804161511106051

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480ثانوية الخالدين للبنينعلميعبد المولى زين العابدين هادي زكي6805161511008058

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480اعدادية المعقل للبنينعلميسامي حسين عبد هللا فالح6806161511019092

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480اعدادية العراق المسائية للبنينعلميعادل شالل شيال طوار6807161511357090

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميرنا ناظم عباس سهر6808161512218041

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480اعدادية العروبة للبناتعلميشفاء محمد طعيمه حسوني6809161512237028

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480اعدادية االصمعي للبنينعلميحيدر تحسين عبد هللا معيدي6810161511010029

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480اعدادية الهارثة للبنينعلمياحمد عبد الرسول ناصر عبيد6811161511022017

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479ثانوية الرافدين االهلية للبناتعلميمريم عبد الرزاق حسن غضبان6812161512189036

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميمصطفى عبد الكريم فاضل ناصح6813161511105075

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479اعدادية االبتسامة للبناتعلميسيما عبد الخالق مجيد ناصر6814161512253021

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479ثانوية النخيل االهلية للبنينعلميحيدر حسين علي عبد المحسن6815161511106010

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479اعدادية المرفأ للبناتعلمياقبال ناصر نتيش سماري6816161512213002

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479اعدادية البصرة للبناتعلميجنان محمد عبد القادر محمد6817161512234035

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479اعدادية القرنة للبناتعلميرنا باسم باهض خضير6818161512154009

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479اعدادية المرفأ للبناتعلميمكارم حامد جبار بطيبط6819161512213050

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميوسن عدي عبد االله طعمه6820161512183133

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479اعدادية الهارثة للبنينعلمياحمد سالم خلف حسين6821161511022011

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479ثانوية الرميلة للبنينعلمييحيى محمد محسن شنيف6822161511040013

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميزينب محمد مهدي زايد6823161512164031

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479اعدادية الخنساء للبناتعلميديمه فاضل نوري محمد6824161512230010

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478ثانوية الرافدين األهلية للبنينعلميحسن عماد عبد الرسول حبيب6825161511081011

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميمريم عبد الكريم عبد الرزاق صالح6826161512184354

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية الشنقيطي للبناتعلميسميه محمد امين ابراهيم أحمد6827161512209060

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية العباسية للبناتعلميراضيه عقيل عبد الشهيد حميد6828161512233013

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية المرفأ للبناتعلميرسل حسن يونس يعقوب6829161512213022

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية العباسية للبناتعلميأيمان نجم عبد هللا سلطان6830161512233004

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478ثانوية الرافدين المختلطةعلميثائر جبار حسن محمد6831161511300015

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينعلميجعفر رياض حسن علي6832161511005007

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية االصمعي للبنينعلميكرار هاشم محمد عساف6833161511010060

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية البصرة للبنينعلميياسر علي حافظ شهاب6834161511007131
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البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية الهارثة للبنينعلميمرتضى عبد هللا علي حسين6835161511022162

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية الرضوان للبنينعلميعلي فالح عبد الحسن علي6836161511047109

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية الكفاح للبنينعلميمحمد طاهر مزعل شري6837161511002180

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478ثانوية الباسقات للبنينعلميسجاد عبد الستار جبار عباس6838161511004014

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميحسين عطية حمدان بهيدل6839161511060084

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478ثانوية االسراء للبناتعلميميامي حسن ناصر محمد6840161512158018

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميرحيق مطر كريم حبيب6841161511030073

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478ثانوية قمر بني هاشم للبنينعلميكرار عبد العباس عبد الشهيد عبد الرسول6842161511059023

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميفادي محمد ماجد خلف6843161511084350

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية الهدى للبناتعلميسرى عبد هللا احمد جاسم6844161512150034

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميعلي عدنان احمد موسى6845161511085091

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية الحمد للبنينعلميحسين قيس عودة قاسم6846161511056020

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478ثانوية القنوت للبناتعلميصابرين اسماعيل خير هللا مرسول6847161512206026

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477اعدادية االندلس للبناتعلمياالء عبد الخالق مصطفى محمد علي6848161512170006

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميمحمود علي طاهر علي6849161511063139

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتعلميهبه عدنان عبد الحليم حسن6850161512205015

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477ثانوية هبة الرافدين للبناتعلميحسناء مكي حبيب مكي6851161512235009

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477ثانوية الكفاح األهلية للبنينعلميالمرتضى عبد الكريم جاسم صبيح6852161511096010

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميانفال محمد خلف كرنوت6853161512184050

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477ثانوية هبة الرافدين للبناتعلميهبه محمد جاسم محمد6854161512235034

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477ثانوية الكباسي للبناتعلمينور صبيح مزعل سلمان6855161512247038

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477اعدادية االريج للبناتعلمينبأ ماجد حامد عبود6856161512238052

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477اعدادية الخالصة للبناتعلمينور الهدى محمد مخيط مري6857161512240171

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد عبد الهادي عبد الجبار مكي6858161511001481

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميامير محمد هاشم طاهر6859161511030027

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477اعداية التضحية للبنينعلميحسن كاظم عبادي جويد6860161511053011

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477ثانوية االعالم للبنينعلميزين العابدين هاني نجم عبود6861161511045013

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477اعدادية الحسن البصري للبنينعلميعلي السجاد حسين عودة باشخ6862161511036093

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477اعدادية الفواطم للبناتعلميدالل محمد سيد جسام6863161512172018

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتعلميزينب لفته رحمان سوادي6864161512196011

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476اعدادية االبتسامة للبناتعلمينور عالوي فتاح عبد النبي6865161512253043

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476اعدادية السبطين للبنينعلميمنتظر حيدر عبد المجيد حسن6866161511016053

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476االعدادية المركزية للبنينعلمييحيى مهدي عباس روفان6867161511001587

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476اعدادية الرسالة للبنينعلميمحمد عبد الكريم سيد سعد6868161511013082
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البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476ثانوية النخيل االهلية للبنينعلميمحمد عبد األمير علي جمعه6869161511106037

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476اعدادية الشهداء للبنينعلميحسين عدنان محمد علي عمران6870161511015036

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476اعدادية المعقل للبنينعلميضرغام عباس فاضل عنايه6871161511019106

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476اعدادية الكفاح للبنينعلميحيدر صادق علي لفته6872161511002069

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476اعدادية القرنة للبنينعلمياحمد وليد ذاري فالح6873161511027016

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476ثانوية مصعب بن الزبير للبنينعلميعباس نجم رسن مبارك6874161511035027

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476اعدادية الكفاح للبنينعلمييوسف حسين خلف عناد6875161511002225

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475اعدادية العباسية للبناتعلميلقاء سعد عزيز عطيه6876161512233036

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميياسر حسن رحيم عبيد6877161511084483

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475ثانوية الكوثر للبناتعلميقسمه عقيل ناصر حمود6878161512200010

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475اعدادية الخالصة للبناتعلميحوراء منخي جبار بخيت6879161512240046

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475ثانوية االرتقاء االهلية للبناتعلميآيات حسين لفته محسن6880161512259001

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتعلميمنال ناصر ناجي طاهر6881161512381056

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميأستبرق عادل شايل كنش6882161512210002

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475االعدادية المركزية للبنينعلميحمدون عماد لقمان مال هللا6883161511001168

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475اعدادية المعقل للبنينعلميصالح مهدي عباس علي6884161511019105

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمصطفى بكر عبد الوهاب بدر6885161511084438

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475ثانوية انوار الحجة للبنينعلميمحمد جواد عباس جاسب محمد6886161511026082

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلمياحمد حسين جبار عاكول6887161511084023

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475اعدادية القرنة للبناتعلميزينب باسم باهض خضير6888161512154011

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475اعدادية ذو النورين للبنينعلميعلي طالب كاطع دهش6889161511041048

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475اعدادية المعقل للبناتعلميفاطمه رائد حميد عبد الكريم6890161512169094

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزينب هيثم قاسم خضير6891161512184222

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474ثانوية نازك المالئكة للبناتعلميفرح حازم عبد الجبار حاتم6892161512265025

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474اعدادية السبطين للبنينعلميعلي محمد كريم مزعل6893161511016040

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474اعدادية البصرة للبنينعلميحميد مجيد محمد خضير6894161511007045

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474االعدادية المركزية للبنينعلميعلي صباح نوري فرج6895161511001343

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474ثانوية حجر بن عدي للبنينعلمياحمد ابراهيم عبد الواحد شحيت6896161511062003

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474ثانوية الشجرة الطيبة للبناتعلميكوثر زكي كاظم خليل6897161512252014

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474اعدادية االصمعي للبنينعلميحازم محمد حسن محمد6898161511010017

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميزين العابدين حسين علوان عبد الرزاق6899161511044044

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميمريم سهيل عبد هللا خليل6900161512152200

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474اعدادية الحسن البصري للبنينعلميهشام عطوان عودة تالي6901161511036153

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعلي فالح حسن عبد الجليل6902161511060206
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البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474اعدادية المكاسب المسائية للبنينعلميحسن اسامه مصطفى عبد الواحد6903161511371031

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473اعدادية المعقل للبناتعلميحوراء ثائر سعيد علي6904161512169033

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473اعدادية الهدى للبناتعلميهبه ياسين عبد رومي6905161512150056

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميرهام صباح محمد رضا لفتة6906161512184139

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473اعدادية االبتسامة للبناتعلميزينب محمد حسن نوري علي6907161512253015

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473اعدادية االصمعي للبنينعلميسيف صباح عواد حصاد6908161511010045

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473اعدادية الزبير للبنينعلميعلي بدر لطيف مجبل6909161511034106

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473اعدادية شط العرب للبنينعلميعبد هللا قصي علي عبد هللا6910161511049102

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميهبة نصر سلمان ناصر6911161512251048

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473ثانوية االندلس االهلية للبنينعلمياحمد سمير عبد هللا محمد6912161511063004

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473اعدادية جيكور للبنينعلميعمار محيي علي عبد الحسن6913161511061096

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميزهرة حسون فرحان عكله6914161512164027

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473اعدادية شط العرب للبنينعلميزين العابدين جبار عبد االمام محسن6915161511049075

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473ثانوية الكنوز االهلية  للبنينعلميعلي ناجي ناصر حسن6916161511018024

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472ثانوية الكفاح االهلية للبناتعلمياالء حسين محمد حسن6917161512190003

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعلي مطرود مولى مطرود6918161511060219

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميفاطمة قحطان عدنان نجم6919161512184318

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472ثانوية الثقلين النموذجية االهلية للبنينعلميعباس جابر حسين مهوس6920161511120009

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472اعدادية شط العرب للبناتعلميايمان حيدر عاشور حمود6921161512226032

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472اعدادية الثوار المسائية للبنينعلميكرار شناوة كريم عذيب6922161511352130

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472اعدادية العروبة للبناتعلميمشاعل فؤاد طالب ياسين6923161512237039

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472ثانوية الرماح العوالي المختلطةعلميفقار حيدر هادي مكي6924161511307013

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472اعدادية الخالصة للبناتعلمينور هادي جبر فياض6925161512240186

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميخضير عباس خريبط حسن6926161511030070

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472اعدادية ام قصر للبنينعلميصباح نوري صبيح حنون6927161511042036

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472ثانوية الروان للبنينعلميحسن هاشم محمد خلف6928161511023010

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472اعدادية جيكور للبنينعلمياكرم حمد يحيى جعفر6929161511061016

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472ثانوية الجواهري األهلية للبنينعلميحيدر عودة جوالن عليخ6930161511078014

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد جمعه رسن مفتاح6931161511084378

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلمينائل اسعد فرج حمزه6932161511105080

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471ثانوية النجاح األهلية للبنينعلميعبد الجبار حميد عبد الكريم عباس6933161511091011

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471ثانوية الكندي للبنينعلميعلي زهير عبد الكريم محمد6934161511100013

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471ثانوية العلياء للبناتعلميهدى ميثم جاسب ناصر6935161512227069

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلميعبد هللا عالء الدين محمد حسن6936161511074057
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البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلميمهنا صدام عودة جبار6937161511030158

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471االعدادية المركزية للبنينعلميعلي مزيد حسن سالم6938161511001372

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471االعدادية المركزية للبنينعلميعمر علي مهدي جاسم6939161511001389

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471اعدادية الكفاح للبنينعلميحسين مهدي جعفر أحمد6940161511002066

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471اعدادية المرفأ للبناتعلميبتول جبار حمزه عباس6941161512213009

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470اعدادية الهارثة للبناتعلميسهام عبد الودود مخيلف سوادي6942161512176105

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470اعدادية التراث العربي للبناتعلميزهراء فالح حسن عبد اللطيف6943161512179019

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470اعدادية االندلس للبناتعلميمروه عبد الكريم خلف زغير6944161512170052

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميمريم اياد صبري قدير6945161512245053

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعبد الرحمن فائق نجم عبد هللا6946161511060156

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470اعدادية حمدان للبنينعلميجواد عبد الكريم بدران قاسم6947161511046018

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470اعدادية اليرموك للبنينعلميمحمود ستار عبد الصمد عبد الرضا6948161511033095

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميعلي قصي ياسين حسين6949161511063092

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470االعدادية المركزية للبنينعلميابراهيم حسين عبيد حسين6950161511001004

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية523اعدادية القرنة للبنينعلميحسين علي شوقي فداغ6951161511027029

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية499اعدادية التراث العربي للبناتعلميهدى حسن عبد الحسن حسن6952161512179046

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب ابراهيم هاشم قاسم6953161512230019

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494اعدادية القرنة للبنينعلمياحمد قاسم جاسم عذافه6954161511027014

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494ثانوية القنوت للبناتعلميفاطمة عبد الحسين كاظم جويد6955161512206031

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميافراح عقيل بدر عبد الصاحب6956161512153008

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491ثانوية المعرفة للبناتعلميزهراء عبد الخالق مايع فاضل6957161512175021

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية491ثانوية الشجرة الطيبة للبناتعلميعال رعد بدر عبد هللا6958161512252011

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489ثانوية االرتقاء للبناتعلميزينب محمد فاخر محمد6959161512248010

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية484ثانوية المعرفة للبناتعلميسعاد رحيم شنشول جابر6960161512175033

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482ثانوية القنوت للبناتعلميهدى محمد جاسم محمد6961161512206046

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478ثانوية الفرات المختلطةعلميحسنه عبد الغني بدر مجيد6962161512301002

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476اعدادية العزم المختلطةعلميانوار عبد االمير عبدال عبيد6963161512309010

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميغفران عدنان جارح حمود6964161512202126

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةعلميجنان عبد العظيم ريس نعمه6965161512311009

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميزهراء جاسم محمد مزبان6966161512202073

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471اعدادية الحسن البصري للبنينعلميعثمان صالح مهدي سعد6967161511036091

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميكاظم رياض خلف مناتي6968161511089105

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470اعدادية المعقل للبنينعلميخالد فالح حسن جوني6969161511019077

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية469ثانوية المستقبل االهلية للبنينعلمياحمد احسان عبد الصاحب عبود6970161511113001
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القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية469اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميعلي عدنان عبد الرسول عبد الرضا6971161511044087

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية469اعدادية االكرمين للبنينعلمياحمد حسن علوان جاسم6972161511017003

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية العزم المختلطةعلمياحمد كيلو عبد الرضا مروج6973161511309008

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميعلي محمد حسن زامل6974161511090074

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية الزبير للبنينعلميحسين عالء عبد اللطيف حبيب6975161511034041

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية467اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميعلي عوده حسن عوده6976161511039095

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية466ثانوية الدير للبنينعلميمصطفى احمد فريح ياسين6977161511025026

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية465ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميوفاء سالم عبل عيسى6978161512202175

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية465ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةعلميكاظم حسن عباس جعفر6979161511311025

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية465االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر اسعد محمد جعفر نجم6980161511001173

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية465ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميزهراء جبار مناتي شبيب6981161512202075

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية464اعدادية االصمعي للبنينعلميجعفر صباح علي مظلوم6982161511010014

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية464اعدادية العزم المختلطةعلميرافت ماجد شعبان عبود6983161511309033

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية464اعدادية التراث العربي للبناتعلميساره رحيم هاني خضير6984161512179023

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية464اعدادية المتنبي للبنينعلميحسين علي محمد احمد6985161511006025

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية464ثانوية حجر بن عدي للبنينعلميامين عبد هللا نجم عبد هللا6986161511062009

القرنة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية463ثانوية الحضارة االهلية للبنينعلميحسين عبد الخالق صدام مفتن6987161511116001

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية520اعدادية االريج للبناتعلمينسرين علي حبش خلف6988161512238053

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية504ثانوية قمر بني هاشم للبنينعلميحسنين أحمد شبيب صنكور6989161511059010

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميحسين بشير عبد الحسن موسى6990161511079026

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية496اعدادية العزم المختلطةعلميعلي عادل رحمه مدلل6991161511309072

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494اعدادية القرنة للبنينعلميناجي خلف عيدان موحان6992161511027104

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميحسين كامل حمد عبد هللا6993161511090033

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية اليرموك للبنينعلميحسن سمير داغر سالم6994161511033020

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميمعتز سالم كشيش ريكان6995161511090100

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية488اعدادية الصادق للبنينعلميعلي منصور جواد عامر6996161511031037

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية488ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلميسراج شاكر رحيم شنته6997161511090056

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487ثانوية انوار الحجة للبنينعلميرحمن عبد هللا عبد النبي حميدي6998161511026037

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية العزم المختلطةعلميعمار سعيد نجف عبد هللا6999161511309080

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية484اعدادية اليرموك للبنينعلميمهند جاسم صاحب لعيوس7000161511033109

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتعلميهناء ناجي ناصر حسن7001161512188013

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477اعدادية العزم المختلطةعلمياحمد راهي موسى علي7002161511309004

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477ثانوية مصعب بن الزبير للبنينعلمياحمد توفيق حسين يوسف7003161511035001

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميحمدي حسين عبد الزهره عبيد7004161511079036
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العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميانور صبيح جاسم نيشد7005161511084079

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميبالل قصي عبد السالم عبد الحافظ7006161511044017

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470اعدادية الفرزدق للبنينعلميحسن محمد أغدير مناحي7007161511028032

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468ثانوية انوار الحجة للبنينعلميجواد عدنان جواد عبد الحسن7008161511026014

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية القرنة للبنينعلميطه قاسم عبد الحسن هادي7009161511027049

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية467للبنين(ع  )ثانوية االمام موسى الكاظم علميسجاد فرحان كشمش عكيلي7010161511077011

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية466اعدادية اليرموك للبنينعلميمحمد جاسم محمد صالح7011161511033089

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية466اعدادية الشنقيطي للبناتعلميجمانه حميد جبار عبيد7012161512209018

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية464ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميوصفي فاضل سباهي موسى7013161511084481

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية464اعدادية العزم المختلطةعلمياكرم غانم فاضل سداوي7014161511309012

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية464ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميزين العابدين علي فهد ساري7015161511084206

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية463اعدادية الهارثة للبنينعلميمصطفى حمدي عطيه يوسف7016161511022165

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية463اعدادية الخالصة للبناتعلميغصون سالم هداب عجيل7017161512240129

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية463اعدادية الرسالة للبنينعلميأحمد جليل عويز محمد7018161511013002

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية463ثانوية عشتار األهلية للبناتعلميفاطمة علي جبر نايف7019161512251032

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية463اعدادية الكفاح للبنينعلميكرار محمد عبد الكريم جويد7020161511002164

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية462اعدادية القرنة للبنينعلميعباس فندي مجيرش تقي7021161511027054

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية462اعدادية العراق المسائية للبنينعلميفهد محمد زغير جري7022161511357126

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية462ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميفاروق ميثم جبار صالح7023161511083060

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية462ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلميزهراء جاسم عبود ديوان7024161512163019

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية461اعدادية حمدان للبنينعلميعبد هللا نجم عبد الرزاق عبد الواحد7025161511046056

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية461ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد سعد منصور جابر7026161511084394

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية461ثانوية البرهان األهلية للبنينعلمينجم عبد الحسين جاسب نجم7027161511089161

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية461ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمصطفى محمود جبار احمد7028161511084451

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية461اعدادية البصرة للبنينعلميمازن كاظم كلش عبود7029161511007097

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460اعدادية الفواطم للبناتعلميسجى جواد كاظم عبد علي7030161512172035

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460اعدادية البصرة للبناتعلميزينه عبد الحكيم حميد محمد7031161512234075

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460اعدادية الكفاح للبنينعلميحسن عالء زامل جبر7032161511002048

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460اعدادية اليرموك للبنينعلميعبد المحسن شعبان كاظم غياض7033161511033061

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460اعدادية الكفاح للبنينعلميكرار عيدان مالح حوشان7034161511002162

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460ثانوية الكباسي للبناتعلميسنا حسين علي حسن7035161512247023

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460ثانوية الكفاح األهلية للبنينعلميحسين علي شهاب نجم7036161511096017

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميايمان عبد الغفار سلطان منصور7037161512218019

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459اعداية التضحية للبنينعلميوالء محمد مرزوق ثاني7038161511053095
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العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459اعدادية القرنة للبنينعلميمحمود فارس عبد القادر خليل7039161511027091

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459اعدادية العراق المسائية للبنينعلمياحمد خالد عبد اللطيف محمد7040161511357008

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459ثانوية الفراهيدي للبنينعلميابراهيم صابر حسين صبر7041161511075006

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459اعدادية حمدان للبنينعلميعلي رياض عبد الحسين حسن7042161511046060

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458ثانوية الكوثر للبناتعلميرشا ناظم عبد هللا غميس7043161512200006

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميميثم فيصل منديل حبيب7044161511083099

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458ثانوية الحر الرياحي المختلطةعلميعباس عبد الخالق طالب عبيد7045161511308010

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458ثانوية الميثاق للبنينعلميعلي أحمد جابر مطرود7046161511037011

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458ثانوية حجر بن عدي للبنينعلمياحمد صباح جالب زعيل7047161511062004

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458اعدادية المعقل للبنينعلميعلي رشاد يوسف عبد الحسين7048161511019134

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميعلياء طه سلطان غضبان7049161512152167

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457اعدادية المعقل للبنينعلميحيدر وفي ضاحي سعدون7050161511019076

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457ثانوية القدوة المختلطةعلميمصطفى شريف مصطفى حسين7051161511314024

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457ثانوية الجواهري األهلية للبنينعلميمحمد بهلول غركان عطيه7052161511078042

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميمصطفى فاهم مجبل عيسى7053161511079114

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميدعاء داود سالم خليل7054161512184105

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456ثانوية المتنبي االهلية للبنينعلميسجاد عالء كاظم محمد جواد7055161511108020

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميشهد ناظم حسن عراك7056161512245038

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456اعدادية االحرار المسائية للبنينعلميمحمد رحيم عبد الرضا سفيح7057161511365102

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلمينائل جبار صالح علي7058161511039148

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميمهدي محمد جواد كريم يسر7059161511079121

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456اعدادية القرنة للبنينعلمياحمد جمال راضي خليل7060161511027007

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميمريم علي شاكر عباس7061161512184355

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455اعدادية الفاو للبناتعلميصابرين فاضل اسماعيل سلمان7062161512225054

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميسحر عبد االمير مناتي مهدي7063161512153042

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455اعدادية الفرزدق للبنينعلميعباس كاظم مطير كريدي7064161511028075

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455اعدادية الزبير للبنينعلميوسام ريسان معارج فاضل7065161511034195

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميأنفال ساجد طاهر بوشي7066161512245009

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455ثانوية الجاحظ المختلطةعلميحيدر طالب علي دهيك7067161511303010

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميهند نعيم ابراهيم علي7068161512152252

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455اعدادية القرنة للبنينعلمياحمد كريم محمد شمخي7069161511027015

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454اعدادية الشنقيطي للبناتعلميعايشه مرزوك عطيه سميح7070161512209070

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454اعدادية الخالصة للبناتعلميزينب توفيق طبر مهدي7071161512240081

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454اعدادية المعقل للبنينعلمياسالم خالد محمود غافل7072161511019023
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العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454ثانوية الباسقات للبنينعلميكرار حيدر محمد جواد حميد7073161511004029

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454االعدادية المركزية للبنينعلميطارق احمد طارق ناجي7074161511001243

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454اعدادية جيكور للبنينعلميكرار حسين عبد علي جبار7075161511061105

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453اعدادية البصرة للبناتعلمياسراء طارق عبد علي مناحي7076161512234005

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453اعدادية سبأ للبناتعلمياستبرق نجم عبد علي ظاهر7077161512174007

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453ثانوية الكفاح االهلية للبناتعلمينور الهدى صفاء عبود داود7078161512190032

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453ثانوية انوار البديع االهلية للبناتعلميفاطمة وصفي طاهر نعمة7079161512207032

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453اعدادية األبلة للبناتعلميشهد عقيل علي حسين7080161512171031

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453اعدادية المعقل للبنينعلميالحسن منتظر سالم نعيم7081161511019026

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453اعدادية المعقل للبناتعلميافنان حسين بشاره فياض7082161512169006

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453اعدادية جيكور للبنينعلميسامي احمد سامي عبد الرزاق7083161511061058

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453اعداية التضحية للبنينعلميمحمد خير هللا ماضي نجم7084161511053071

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميحوراء رزاق طالب دهش7085161512245020

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينعلميكرار محمد راضي حميد7086161511005050

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينعلميصالح مهدي عباس ثامر7087161511005026

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452ثانوية الرافدين المختلطةعلميهبه احمد مجيد احمد7088161512300031

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452ثانوية ام ايمن للبناتعلمياسماء قاسم علي نمل7089161512269001

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميغاده اياد كاظم باني7090161512165270

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451ثانوية االندلس االهلية للبناتعلمينور كاظم عاصي عبد هللا7091161512187059

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميسجاد عادل عبد الرضا عبد علي7092161511084217

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميابراهيم عبد المجيد عبد القادر خلف7093161511060004

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451اعدادية اكثم بن صيفي للبناتعلميافراح وسام صدام حنتوش7094161512153009

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينعلميبراء سعد حلواص حسين7095161511122002

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451ثانوية الرسول للبنينعلميباسم عالء محمد راضي7096161511058005

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450اعدادية االريج للبناتعلميمريم ناصر جخير فياض7097161512238047

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينعلمينور جواد كاظم سهر7098161511090106

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450االعدادية المركزية للبنينعلميفهد خليل خلف صباح7099161511001400

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450ثانوية القدوة المختلطةعلمياحمد علي غالب عيسى7100161511314001

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450اعدادية الجمهورية للبناتعلميشهد عالوي بنيان رسن7101161512239052

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميدعاء حمزه بكر سلمان7102161512184103

الناصرية/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498ثانوية القنوت للبناتعلمينور شاكر اوحيد عبد7103161512206041

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية516اعدادية الفاو للبناتعلميزينب سعيد خلف ابراهيم7104161512225040

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481ثانوية سارية الجبل للبنينعلميباسم محمد حسين جابر7105161511038009

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473اعدادية الرسالة للبنينعلميمحمد سالم جرو زيارة7106161511013076
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الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470اعدادية العراق المسائية للبنينعلميفوزي كاظم صبر سحيب7107161511357127

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية465اعدادية بنت الهدى للبناتعلميمريم مازن جواد كاظم7108161512246021

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460اعدادية الجمهورية للبنينعلمييوسف احمد طالب معتوق7109161511011095

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457اعدادية البيان للبناتعلميرانيا ناظم نمر عبد7110161512223008

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456اعدادية زيد بن حارثة للبنينعلميسجاد احسان عبد السادة عبد الرضا7111161511069045

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455اعدادية العباس للبنينعلميياسر ماجد كاظم جابر7112161511051098

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455اعدادية زيد بن حارثة للبنينعلميعلي زويد خلف سعد7113161511069062

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454ثانوية مصعب بن الزبير للبنينعلميهارون ثعبان نعيمة مزيعل7114161511035062

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453اعدادية شط العرب للبناتعلميزينب مهند عبد المجيد عبد الحميد7115161512226100

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449اعدادية علي بن ابي طالب للبنينعلمياحمد نصر عبد الحسين عبود7116161511030019

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449اعدادية المعقل للبناتعلميشهد عبد الكريم ناصر حسين7117161512169077

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449اعدادية القرنة للبنينعلميمهدي عبد الخالق مهدي عبادي7118161511027100

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448اعدادية الشهداء للبنينعلميعبد هللا عبد االمير مهنا علي7119161511015068

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448اعدادية شط العرب للبنينعلميعبد اللطيف عبد الحسين يونس يوسف7120161511049096

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448ثانوية الزينبيات للبناتعلميرغده عبد االمام يونس جاسم7121161512258010

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447اعدادية الحسن البصري للبنينعلميعبد هللا محمد طارش كزار7122161511036090

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446اعدادية الوثبة للبناتعلميبشائر خليل ابراهيم عبد السيد7123161512241011

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446ثانوية الرسول للبنينعلمييوسف طارق عبد الزهرة عبد الحي7124161511058072

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445اعدادية حمدان للبنينعلميعلي رعد علي ناصر7125161511046059

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية444اعدادية االكرمين للبنينعلميفالح عيدان فارس عبد الحسن7126161511017050

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية623ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميضحى جاسم حميد هزاع7127161512202116

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية619ثانوية ثغر العراق للبناتعلميرشا هادي محمد مبارك7128161512232018

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية616اعدادية المعقل للبنينعلميعلي ايار عاشور عبد العزيز7129161511019128

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية608ثانوية االسراء للبناتعلميزينب كاظم حنتوش عبد الرضا7130161512158011

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية607ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعادل عبد الوهاب ناهي حبيل7131161511075120

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية605ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميعلي محمد برزان عباس7132161511089094

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية577ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمياحمد باسل محمد خليف7133161511060010

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية575اعدادية العراق المسائية للبنينعلميمصطفى نزار اغريب شناوه7134161511357169

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية574االعدادية المركزية للبنينعلميعلي مضر صادق عزيز7135161511001373

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية564ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميشاكر عادل شاكر مجيد7136161511060132

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية563ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمصطفى عبد هللا منصور حسين7137161511084446

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية562ثانوية عشتار االهلية للبنينعلميعلي فرج حسن ملزوم7138161511066013

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية561اعدادية الثوار المسائية للبنينعلميياسر صادق جعفر كاظم7139161511352173

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية554اعدادية المعقل للبنينعلميسجاد مصطفى مهدي حبيب7140161511019095
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ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية551ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميفاطمة محمد علي راضي7141161512165298

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية543اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميعبد هللا احمد حنون راضي7142161511105030

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية525االعدادية المركزية للبنينعلميكرار مهدي صالح مهدي7143161511001423

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية523ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميهاجر عبد االمير فالح شهاب7144161512184424

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية618ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلمياستبرق عادل كاظم عواد7145161512165018

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية601ثانوية االرتقاء االهلية للبنينعلميرضا كريم برغش ظاهر7146161511076010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية600ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلمياالء محمد حسين نجم عبود7147161512163004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية600اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلمياحمد عبد الكريم خلف هيرس7148161511039010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية599ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلمينبأ عادل يوسف يعقوب7149161512152214

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية597ثانوية النور للبناتعلميبنين غزوان خلف شجاي7150161512275003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية585اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميرقية يعقوب هاشم معتوك7151161512218038

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية583ثانوية ثغر العراق للبناتعلميتبارك عبد الرسول جاسم احمد7152161512232009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية577ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميسجاد محمد خضير عباس7153161511089063

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية576اعدادية المعقل للبناتعلميزهراء مؤيد عبد الرضا خضير7154161512169049

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية568اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميصابرين عقيل كوين مهيدي7155161512210076

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية567اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميزينب حيدر ذياب يوسف7156161512218057

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية566ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميصفاء عبد الرضا والي عبد7157161511060136

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية566اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميزينب جالل جاسم كويني7158161512164029

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية565.3ثانوية المتميزين للبنينعلميعلي حسن عبد عباس7159161511003029

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية563اعدادية ابي الخصيب للبناتعلمينور كامل فاضل عباس7160161512218127

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية557ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميحسين عبد الحسن حسين عبد الحسن7161161511085037

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية554ثانوية ام ايمن للبناتعلميصفا محمد شهاب حسون7162161512269017

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية551اعدادية الجمهورية للبناتعلميجنان راضي امين حسن7163161512239017

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية551اعدادية الكفاح للبنينعلميبهاء محمد جواد جميل عبد الجليل7164161511002036

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية550اعدادية الرسالة للبنينعلميسجاد محمود مجيد حسين7165161511013043

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية549ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميامجد مهدي فالح ثابت7166161511084078

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية546ثانوية بقية هللا األهلية للبنينعلميعبد هللا داود سلمان حسن7167161511094009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية543ثانوية الكنوز االهلية  للبنينعلميلواء عادل لفته عوده7168161511018027

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية540ثانوية السياب المسائية األهلية للبنينعلميحسين نجم عبدهللا فرج7169161511361011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية539ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلمياسيل قيس توفيق عبد هللا7170161512163003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية536ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميصفا عقيل حميد عبد الكريم7171161512165256

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية535ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلمياحمد غسان سعدون شناوه7172161511060031

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية534اعدادية الخنساء للبناتعلميحوراء باقر كاظم صالح7173161512230006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية532ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتعلمينور الهدى عالء حسين راضي7174161512151036
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية532ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمحمد عبد الرزاق قنبر جاسم7175161511084407

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية532ثانوية ثغر العراق للبناتعلميكوثر عبد هللا عبود صخي7176161512232061

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية531االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد حسن عبد عباس7177161511001454

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية530اعدادية المعالي للبناتعلميصابرين حسين عبد علي ابراهيم7178161512173034

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية530اعدادية احمد الوائلي للبنينعلميعبد هللا عادل طاهر خلفان7179161511050057

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية529ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينعلميعبد المحسن محمد حسين نعمة7180161511064024

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية528اعدادية المعقل للبنينعلميعبد هللا عقيل ياسين عزيز7181161511019119

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية527ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميضياء مجيد خلف موسى7182161511089067

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية526ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميقمر الزمان عبد هللا كاظم احمد7183161512165304

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية525ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميزينب علي حسن علي7184161512183051

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية525ثانوية البرهان األهلية للبنينعلميعلي حسن عبد الرضا خضير7185161511089085

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية524ثانوية االعالم للبنينعلميعقيل معتوك عبد المجيد معتوق7186161511045021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية524اعدادية الكفاح للبنينعلميحسين ناجي عبد الكريم يوسف7187161511002067

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية522ثانوية الشجرة الطيبة للبناتعلميوديان ابوذر عبد هللا حسين7188161512252027

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية522ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميحسن عبد االمير حسن عليخ7189161511084102

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية521ثانوية قمر بني هاشم للبنينعلميمصطفى سجاد كطافة عبد السادة7190161511059028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية521ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميرند ماجد عبد عبد الحسن7191161512162020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية521ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميابتسام هادي عبد الوهاب علوان7192161512202002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية520اعدادية المعقل للبناتعلمينور علي حسين سيد7193161512169118

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية520ثانوية العلياء للبناتعلميشريفة صالح حسين محمد7194161512227040

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية520ثانوية زين العابدين للبنينعلميعبد العزيز ياسين طه خلف7195161511104011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية519ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميبرير ارشد علي حسين7196161511084081

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية519اعدادية اليمامة للبناتعلميعبير جعفر كاظم مرزوق7197161512167043

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية519االعدادية المركزية للبنينعلميعلي يحيى محمد طالب7198161511001383

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية519ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزهراء اكثم هاني حسن7199161512184154

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية518ثانوية طيور البصرة االهلية للبنينعلميزين العابدين حافظ عبد الستار عبد النبي7200161511118010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية518ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزينه احمد مردان شلتاغ7201161512165204

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية518ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميمحمد ابراهيم اسماعيل خضير7202161511085109

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية518ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميجمانة جاسم محمد احمد7203161512184082

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية518اعدادية الفضيلة للبناتعلميجنات حامد كشكول درويش7204161512212016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية517ثانوية جرير للبناتعلميألهام قاسم طعمه حسين7205161512199001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية517ثانوية جرير للبناتعلميمريم ستار عبد هللا زغير7206161512199006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية517اعدادية ذو النورين للبنينعلميمحمد حسين كمر محمد7207161511041067

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية516اعدادية المعقل للبنينعلميحسين وليد سلمان زعالن7208161511019066
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية516ثانوية عشتار االهلية للبنينعلميحسن علي حسن ثجيل7209161511066003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية515اعدادية المعقل للبنينعلميمحمد عبد هللا عبد االمام جاسم7210161511019188

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية515اعدادية الجمهورية للبناتعلميزينب ناظم راضي عبد العالي7211161512239046

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية515ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميمريم رياض صاحب مجباس7212161512152198

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية514اعدادية الخنساء للبناتعلميام البنين عبد الكريم سعيد خريبط7213161512230001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية514اعدادية جيكور للبنينعلميجواد أسعد كاظم عواد7214161511061024

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية514اعدادية الخالصة للبناتعلميانوار نعيم يوسف محمد7215161512240020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية514اعدادية المكاسب المسائية للبنينعلمياحمد رعد فجري سالم7216161511371008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية514اعدادية شط العرب للبناتعلمياسراء فاخر خزعل لفته7217161512226008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية514اعدادية العباسية للبناتعلميحسناء جعفر حبيب صالح7218161512233007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية513ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتعلميسجى سلمان عبد هللا نفاوه7219161512183060

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية513اعدادية االجيال للبنينعلميصفاء حسين عبد الواحد شويل7220161511014032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية513اعدادية سبأ للبناتعلميفاطمة ماجد خالد لفتة7221161512174037

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية513ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتعلميشمس يوسف منصور يعقوب7222161512196015

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية513اعدادية الخالصة للبناتعلميالزهراء والء خالد احمد7223161512240011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية512ثانوية الجنات األهلية للبنينعلميأحمد هيثم شاكر تقي7224161511032001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية512اعدادية اليرموك للبنينعلميمصطفى جاسم محمد جعفر7225161511033100

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية512ثانوية ثغر العراق للبناتعلمياسيل هاشم حميد ابراهيم7226161512232004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية512ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميزيد عماد غريب صادق7227161511084197

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية512اعدادية االجيال للبنينعلميسجاد حميد يساس عامر7228161511014022

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية512اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميمحمد رمضان صالح مطلق7229161511039124

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية512ثانوية العلياء للبناتعلميبدور سامي مجيد عطية7230161512227010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية511اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميايات قصي حمودي احمد7231161512218014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية511ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزهراء عالوي احمد عالوي7232161512165153

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية511اعدادية حيفا للبناتعلميابرار ظافر محمد سلمان7233161512220002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية511اعدادية االبتسامة للبناتعلميخديجه محمد حسن نوري علي7234161512253010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية511اعدادية الهارثة للبناتعلمياالء منصور غضبان حشف7235161512176030

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية510اعدادية المعقل للبنينعلميمحمد فائق رحيم ياسر7236161511019193

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية510اعداية التضحية للبنينعلميمحمد طالب حمدان جلود7237161511053075

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية509ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميزبيده احمد هاشم صالح7238161512165136

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية539اعدادية العروبة للبناتادبيزينب محمد مهدي صالح7239161522237027

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية522اعدادية العروبة للبناتادبيحنين كاظم حبيب جهلول7240161522237012

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية520اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمهند عبد الكريم كاظم عبد الكريم7241161521020090

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية519ثانوية المتنعمين للبنينادبيمحمد عجمي محروث حسين7242161521092039
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية514ثانوية ام ايمن للبناتادبياالء صباح فرج حاجم7243161522269001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية504ثانوية المتنعمين للبنينادبيعلي حسين محروث حسين7244161521092027

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية496اعدادية التراث العربي للبناتادبيسجى محي مهلهل خضير7245161522179035

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية494اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيحيدر كاطع منصور شرهان7246161521371015

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية493ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيايمان محمد عامر هندال7247161522252016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية492اعدادية شط العرب للبنينادبيمخلد طارق صبيح محمد7248161521049085

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية488اعدادية الحسن البصري للبنينادبياياد خليف كعيد عفريت7249161521036009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية488اعدادية الحمد للبنينادبيرافد زهير اسماعيل فياض7250161521056018

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية487اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيعفاف محمد طالب حيال7251161522168027

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية475اعدادية حيفا للبناتادبيغفران عبد الستار خضير حمادي7252161522220040

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية473ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيهبة ثائر عبد االله صالح7253161522265044

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية473اعدادية االجيال للبنينادبيمرتضى مزهر مظلوم جبر7254161521014053

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية473اعدادية الهارثة للبناتادبيافراح عبد الخالق حسين جواد7255161522176007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية472اعدادية السبطين للبنينادبيفواز هاني عبد الخالق نصار7256161521016042

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية471اعدادية العشار للبناتادبيهدى خالد ابراهيم عجيل7257161522228039

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية469ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبينور الهدى حمدي عبد الوهاب ابراهيم7258161522203031

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية466اعدادية االريج للبناتادبيسرى رياض ادخيل جوالن7259161522238020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465اعدادية االندلس للبناتادبيهند علي صبري علي7260161522170066

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية461ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيفاطمه عباس عبد الحسن كاظم7261161522235021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيبشرى شاكر محمود حمود7262161522162003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459ثانوية النبأ للبناتادبيسجى جواد كاظم عواد7263161522215027

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية456ثانوية ام ايمن للبناتادبينورس حميد لطيف مطروح7264161522269031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية596ثانوية الجنات األهلية للبنينعلميمهيمن ناصر غني عليوي7265161511032011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية561ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميبنين عباس خلف عطيه7266161512165066

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية552اعدادية ابي الخصيب للبناتعلمياسيل زكي عبد الرضا خلف7267161512218003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية550ثانوية المعرفة للبناتعلميزهراء غالب سلمان عبد علي7268161512175022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية546اعدادية المعقل للبناتعلميفاتن عبد هللا عيسى حسن7269161512169089

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية523اعدادية القرنة للبنينعلميعلي عودة جلود عذير7270161511027068

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية519اعدادية االندلس للبناتعلميدعاء حاتم غدير عباس7271161512170016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية514ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميدعاء عبد الكريم جاسم محمد7272161512187023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية510ثانوية الحضارة العربية للبناتعلمياسراء معن مدلول ربه7273161512181002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية504اعدادية الهدى للبناتعلميساره كريم غاجي جياد7274161512150033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية500ثانوية الحضارة العربية للبناتعلمياسراء جاسم منور محمد7275161512181001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية500االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى وليد ابراهيم عبد السيد7276161511001548
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية499ثانوية الشجرة الطيبة للبناتعلمينورس خلف خضر عباس7277161512252023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية497االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء علميزهراء مشتاق طالب غفلة7278161512198012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية496ثانوية رفح للبناتعلميفاطمه علي سايب بدر7279161512219072

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية494اعدادية االحرار المسائية للبنينعلمياسعد محمد كريم علي7280161511365018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية491اعدادية األبلة للبناتعلميشيماء علي عبد الواحد سهر7281161512171032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية اليمامة للبناتعلميرنا طه ياسين خزعل7282161512167021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية490ثانوية المعرفة للبناتعلميزينب قيس قمندار حسون7283161512175026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية489اعدادية الوثبة للبناتعلميايات جباره لفته مانع7284161512241009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية489ثانوية السيبة للبناتعلميفضيله جاسم جابر عبد النبي7285161512250012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية487ثانوية السيبة للبناتعلمينرجس صادق ماهر كاظم7286161512250014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية486اعدادية العباسية للبناتعلميحنان محمد جمعه شبيب7287161512233009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية485ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتعلميشهد حسين فوزي عبد الكريم7288161512165248

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية484اعدادية االريج للبناتعلمينبأ كيالن عبد اللطيف خضر7289161512238051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية484ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعطيه فرحان عطيه جاسم7290161511075139

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية484اعدادية المرفأ للبناتعلمينور غازي داود ايوب7291161512213054

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية483ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتعلميأسيل صفاء مصطفى راضي7292161512381002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية483اعدادية المرفأ للبناتعلميعلياء عبد هللا غضبان اعطيوي7293161512213039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية483اعدادية المعالي للبناتعلميالبتول احمد عبد الجليل محمد علي7294161512173004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية482اعدادية شط العرب للبناتعلميابتهال صادق حمزة عبود7295161512226001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية482اعدادية الهارثة للبناتعلميأالء هاشم رضا حاتم7296161512176014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية481ثانوية النور للبناتعلميساره رزاق مفتن كنف7297161512275010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية479اعدادية المعقل للبناتعلميفتوح حسون كطافه عبود7298161512169100

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية478اعدادية المعقل للبناتعلميزينب فاخر عبد االمام طه7299161512169057

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية477ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتعلميزينب عبد الكريم هندو حمود7300161512162027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية477ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتعلميرفل سعد عبد الجليل حسن7301161512166007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية477اعدادية الخالصة للبناتعلميزينب سالم خريبط محسن7302161512240084

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية476اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب عبد الحسين عبد الجليل عبيد7303161512230020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية476اعدادية المتنبي للبنينعلميمحمد عماد خليل محمد7304161511006074

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية475ثانوية النبأ للبناتعلميشهد محسن حسين محسن7305161512215017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية473اعدادية التراث العربي للبناتعلمينور هيثم علوان عبد الجليل7306161512179045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية472اعدادية األبلة للبناتعلميبراء جالل راشد عساف7307161512171007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية472اعدادية العروبة للبناتعلميفاتن فاخر عبد السادة عبد الزهرة7308161512237034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية470ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزينب محسن عبد علي صنهير7309161512152126

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية470ثانوية رفح للبناتعلميمنى محمد احمد محمد7310161512219079
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية469اعدادية المرفأ للبناتعلميعذراء حسن سكران صالح7311161512213037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية469اعدادية شط العرب للبنينعلميكرار حيدر جعفر صادق7312161511049146

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية469اعدادية المعالي للبناتعلميمال ذ رائد جواد كاظم7313161512173050

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية469ثانوية رفح للبناتعلميرؤى يعقوب عبد الحافظ يعقوب7314161512219030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية469ثانوية الخالدين للبنينعلمياحمد ابراهيم سالم تركي7315161511008004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية468ثانوية الفرات األهلية للبنينعلميعلي عدنان حاتم يسر7316161511079078

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية الجمهورية للبنينعلميمحمد علي علي عبد الحسين يعقوب7317161511011074

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية العروبة للبناتعلميهند مجيد كاظم عبيد7318161512237048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية المعقل للبناتعلميهبه ابراهيم خليل ابراهيم7319161512169124

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية الشنقيطي للبناتعلميتهاني عبد الحافظ مشتت خالد7320161512209016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية468ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلمينسرين عباس جبار هواز7321161512152218

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية468اعدادية الكفاح للبنينعلميمحمد عبد الخالق مفتاح مثني7322161511002181

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية467ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميزهراء عماد محمد سلمان7323161512152109

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية467ثانوية النور للبناتعلميساره عباس جاسم سلمان7324161512275011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية467اعدادية المرفأ للبناتعلميزينب طالب علي حسين7325161512213026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية467االعدادية المركزية للبنينعلميحسين احمد علي خضير7326161511001125

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية467اعدادية المكاسب المسائية للبنينعلميعصام يعقوب مجيد جاسم7327161511371102

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية467اعدادية العباسية للبناتعلميخلود عبد الخضر شهل رومي7328161512233011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية467ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتعلميمروة سمير فالح عبد الحسن7329161512188011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية467اعدادية الهارثة للبنينعلميعلي محسن حليم ياسين7330161511022120

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية466اعدادية العراق المسائية للبنينعلميمصطفى وهاب رزاق محمد7331161511357170

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية466اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميسكينة خلف عزيز بخيت7332161512218079

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية466ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلمينور الهدى بهاء موسى خليل7333161512184399

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية466ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلمياحمد حامد عبد الرزاق كاظم7334161511084022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية465اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميسرى كاظم كطامي موحان7335161512245037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية465ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميعلي رسول عبد هللا محمد7336161511060188

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية465ثانوية الروضة العباسية للبنينعلميحسين هادي جفات هاشم7337161511080011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية465ثانوية ام البنين للبناتعلمياسماء محمد علي أحمد7338161512270002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية465ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتعلميميالد قاسم عبد االمام عبد اللطيف7339161512196023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية465ثانوية الكفاح االهلية للبناتعلمياحالم عماد حمد ابراهيم7340161512190001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية465اعدادية المرفأ للبناتعلميمشارق عبد الرضا غضبان اعطيوي7341161512213049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية465اعدادية البصرة للبناتعلميجنان يعقوب ناصر يوسف7342161512234036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية465اعدادية العشار للبناتعلميشمس حامد مشاي شهوان7343161512228124

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية465ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتعلميزهراء محمد جليل داخل7344161512222008
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية465اعدادية الجمهورية للبناتعلميرنا حسنين شاكر محمود7345161512239027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية464ثانوية االندلس االهلية للبناتعلميرهام عالء يعقوب محمود7346161512187026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية464ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميميس عادل باقي عبود7347161512184372

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية464اعدادية حيفا للبناتعلميزهراء حيدر عبد الجليل مجيد7348161512220014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية464اعدادية الفرزدق للبنينعلميمحمد حسين جميل هاشم7349161511028122

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية464اعدادية التراث العربي للبناتعلميمروه نجم محمد عبد الوهاب7350161512179038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية464ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميسيف محمد فرج سبتي7351161511063061

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية463اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميمحمد خليل اسماعيل عوده7352161511039123

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية463اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميرفاه عادل حسين حسن7353161512164021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية463اعدادية الفاو للبناتعلميافراح ياسين احمد ياسين7354161512225004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية463االعدادية المركزية للبنينعلميصفاء علي حسين عبد الرؤوف7355161511001237

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية463اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميسارة صالح عبد االله عيدان7356161512218071

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية462اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميبنين حامد قاسم محسن7357161512210022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية462اعدادية شط العرب للبناتعلمياالء جبار رمضان جبار7358161512226015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية462ثانوية النجاح األهلية للبنينعلميبدر غازي محمد جاسم7359161511091003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية462االعدادية المركزية للبنينعلميخالد جمال نصيف جاسم7360161511001190

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438اعدادية االكرمين للبنينادبيليث ناظم جواد عبد الرضا7361161521017062

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية شط العرب للبنينادبيسعيد قيس مهدي صالح7362161521049035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433ثانوية انوار الحجة للبنينادبيهادي عبد هللا رهيج عالوي7363161521026035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431اعدادية الرضوان للبنينادبيمسلم يونس حسان شداد7364161521047061

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429اعدادية العباس للبنينادبيحيدر صبيح عبد الكريم بدوي7365161521051021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي عبد الجبار عبد حبيب7366161521052044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيالمرتضى حمزه عباس سلمان7367161521351004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424ثانوية الجامعة للبناتادبيزينب ماجد معتوق ماجد7368161522155022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421اعدادية القرنة للبنينادبيحسين فرات حميد طه7369161521027016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيمحمد عبد المجيد حسين حمد7370161521351032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية الفرزدق للبنينادبيسجاد حسن داود علوان7371161521028031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420ثانوية الصناديد المختلطةادبيعالء كامل عبدالحسن شناوة7372161521310028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419ثانوية هبة الرافدين للبناتادبينها سمير حسن جمري7373161522235027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيمريم احسان عدنان مروح7374161522252042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419ثانوية الرماح العوالي المختلطةادبيكرار عبد االمير فاضل جياد7375161521307026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية الهدى للبناتادبياسراء اياد صالح هاشم7376161522150003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية المرفأ للبناتادبيفدوى اقبال عبود ديوان7377161522213060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمه قاسم جبر حميدي7378161522171032
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية حمدان للبنينادبيعمر نبيل اسماعيل زين7379161521046089

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية اليمامة للبناتادبيزينب هاني عبد الحسين حسن7380161522167016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية اليمامة للبناتادبيصفا حبيب عبد الكريم هذال7381161522167018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية جيكور للبنينادبيعالء كاظم حنون عبد الحسين7382161521061056

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419ثانوية حجر بن عدي للبنينادبيابراهيم احمد معتوق طه7383161521062001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية القرنة للبناتادبيزينب كاظم عبد هللا خنفر7384161522154041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبينديم عبد الرحمن شنون موسى7385161521039067

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية القرنة للبناتادبيزهراء مهدي يوسف ضاحي7386161522154035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية الزبير للبنينادبيعلي جواد مهدي جواد7387161521034039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية العباس للبنينادبيسجاد علي اسماعيل الزم7388161521051025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية ام قصر للبنينادبيعباس محمود عبد الخضر حذيرو7389161521042035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية االجيال للبنينادبيصادق حيدر صابر جبر7390161521014027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية اليرموك للبنينادبيضرغام توفيق عبد الرزاق ضمد7391161521033020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية دجلة للبناتادبيأزهار بدر محيديد نعيمة7392161522243002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية االبتسامة للبناتادبيزهراء عبد االمير جابر حسين7393161522253018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية االبتسامة للبناتادبيزينب عبد الوهاب محمد شريان7394161522253024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيهبه سمير عبد الرزاق عيسى7395161522235032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية مكة المكرمة للبناتادبيفاتن صالح فرحان المحمد7396161522236032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية االبتسامة للبناتادبيميس محمود شاكر حميدي7397161522253035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية ام ايمن للبناتادبيدعاء احمد مالح محسن7398161522269006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية صنعاء للبناتادبياسيل خضير عبد العباس سلطان7399161522221005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية صنعاء للبناتادبيامنه جبار مانع عبد الزهره7400161522221009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية البيان للبناتادبيبتول محمد علي محمد7401161522223012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية مكة المكرمة للبناتادبيبتول ماجد عبد الحسين جمعه7402161522236010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية العلياء للبناتادبيعبير احمد حمود عبد هللا7403161522227026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية العلياء للبناتادبيفاطمه الزهراء عدنان سلمان زياره7404161522227029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية الخنساء للبناتادبينماء عبد الشهيد صالح حمادي7405161522230044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيصفا توفيق عبد الصمد بدر7406161522217068

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية الكوثر للبناتادبيليلى محمد حمود حسين7407161522200035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية حيفا للبناتادبينادين رعد عبد اللطيف زامل7408161522220051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية حيفا للبناتادبينوره محمد جواد حسن ثجيل7409161522220055

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية شط العرب للبناتادبيضحى طالل حمادي جعفر7410161522226070

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية األبلة للبناتادبيمها كاظم عبد هللا حسن7411161522171039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية اليمامة للبناتادبيرؤى محمود مصطفى صالح7412161522167009
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية شط العرب للبنينادبيجعفر محمد رحمة عواد7413161521049007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية االجيال للبنينادبيمروان سهيل نجم عبد هللا7414161521014054

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية الفرزدق للبنينادبيأحسان كريم محمد عبيد7415161521028002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417ثانوية شط العرب األهلية للبنينادبيعلي حسين حنون داود7416161521084019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417ثانوية البتول للبناتادبيشهد رشيد مطرود جاهل7417161522242029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية المتنبي للبنينادبيبارق رائد عبد الصاحب محمود7418161521006015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيغفران ياسين جعفر عناد7419161522245037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية الفاو للبناتادبيهديل فهمي يابر محمد7420161522225082

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية الهدى للبناتادبيوردوله محمد مشاي شهوان7421161522150051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417ثانوية مكة المكرمة للبناتادبيوسن قاسم فتين فارس7422161522236048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفاطمه رائد طارق رشك7423161522209058

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيرسل عبد الجليل عذيب عمير7424161522204004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية األزكياء للبنينادبيسجاد حميد جبر نزال7425161521097023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ثانوية الشعب للبنينادبيفرقد عباس سهر محمد7426161521055021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية األزكياء للبنينادبيحيدر ماجد فالح حسن7427161521097020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ثانوية رفح للبناتادبيابتهال احمد عباس مطرود7428161522219001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيمها فهد كريم غياض7429161522153024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية القرنة للبناتادبيابتهال عدنان عريبي مهدي7430161522154005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية االكرمين للبنينادبيمحمد صالح مانع منخي7431161521017067

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية جيكور للبنينادبيفهد عبد االمام سبتي عراك7432161521061070

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيسجى ناصر حمودي علي7433161522245026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ثانوية القرنة المسائية للبنينادبياحمد ناصر رحيم سرحان7434161521354010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيعلي عبد الرزاق طعين رشم7435161521354082

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية ام قصر للبنينادبيعزيز اسعد عزيز مصطفى7436161521042039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبيتبارك عدنان بداي جنتو7437161522166004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية العباسية للبناتادبيفاطمه مصطفى كامل علي7438161522233048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ثانوية نور الزهراء للبناتادبياسراء كمال خيري داود7439161522214001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ثانوية الوركاء للبناتادبيزينب عبد الستار عبد الحسن محسن7440161522244030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية المرفأ للبناتادبيدعاء عبد الكريم حسين حمزة7441161522213028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ثانوية المتنعمين للبنينادبياكرم محمد عبد المنعم عبد هللا7442161521092005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية األزكياء للبنينادبيعباس غالب داود كعيد7443161521097035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ثانوية المتنعمين للبنينادبيسجاد عبد الستار تقي عبيد7444161521092014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيهدى عوده محمد عبد الزهره7445161522224050

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية الشنقيطي للبناتادبينوره طارق عبد الكريم احمد7446161522209082
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية  الميقات للبناتادبينور الهدى هادي عبيد خلف7447161522194074

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416اعدادية التراث العربي للبناتادبينور هادي باهض مزعل7448161522179061

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ثانوية الصناديد المختلطةادبيابراهيم محسن فاخر وحيد7449161521310001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416ثانوية حجر بن عدي للبنينادبيادهم رياض علي حسين7450161521062007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415اعدادية االجيال للبنينادبيناجي حسين عبد الواحد شويل7451161521014061

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيهدى عادل احمد عباس7452161522245061

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415اعدادية المتنبي للبنينادبيأحمد نوري رفيعي طاهر7453161521006007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415اعدادية التراث العربي للبناتادبيشهد بهجت ابراهيم اسماعيل7454161522179040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيسارة صفاء موفق رحيم7455161522383022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيمصطفى علي حبيب جابر7456161521350043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415ثانوية السياب االهلية للبنينادبيهاشم داخل غني عبود7457161521073013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415ثانوية العرب المسائية للبنينادبيوليد رومي نهار رومي7458161521370092

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415اعدادية الهارثة للبنينادبيحسن علي محسن علوان7459161521022011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتادبينور علي خالد بهيدل7460161522222018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمة علي كاظم علي7461161522150033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415ثانوية دجلة للبناتادبيأسماء ذياب عبد هللا عبد الحسين7462161522243003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفاطمه كاظم حسن عبد المحسن7463161522209063

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415ثانوية المبادئ للبناتادبيزينب هادي عبد الرزاق محمد7464161522177011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعلي هاني طه جايد7465161521112029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415اعدادية المعالي للبناتادبيفاطمة زكي عبد الشهيد عبد العزيز7466161522173042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبينبأ ماجد علي بجاي7467161522164040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415اعدادية الهارثة للبنينادبيسامي عبد الحسين عباس عبيد7468161521022028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية الحمد للبنينادبيحسين عباس جبار رحمه7469161521056012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية اليمامة للبناتادبيخمائل اياد سليم خضير7470161522167007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية الجمهورية للبناتادبيزهراء مكي كامل عبد الرضا7471161522239030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعلي سعيد مخور حاتم7472161521112025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية االكرمين للبنينادبيمحمد قادر لفتة كاووش7473161521017069

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية الجمهورية للبناتادبيحوراء مهدي محمد بدن7474161522239019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414ثانوية رفح للبناتادبياماني صفاء فاضل عبد الصمد7475161522219008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية العشار للبناتادبيآمنه فالح عبد هللا نجم7476161522228001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414ثانوية دجلة للبناتادبيرنا عبد الحسين ابراهيم لعيبي7477161522243023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية  الميقات للبناتادبيحوراء علي جلوب فالح7478161522194021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزهراء ياسين زبون محمد7479161522209030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414ثانوية رفح للبناتادبيهنادي مهند فاضل عبد الصمد7480161522219053
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية الشنقيطي للبناتادبيبشرى رعد عزيز عبد هللا7481161522209019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414ثانوية الكوثر للبناتادبياديان هالل جايد جوده7482161522200001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية شط العرب للبنينادبيحسن عبد المطلب محمد ماهود7483161521049012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية الزبير للبنينادبيمحمد عادل سالم لفته7484161521034062

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية الزبير للبنينادبيبسام ريسان معارج فاضل7485161521034010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية الزبير للبنينادبياحمد سالم ايوب يعقوب7486161521034003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية الزبير للبنينادبيباسم جبار جاسم حميدان7487161521034008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية ام قصر للبنينادبينجم الدين عبد هللا قاسم عبد هللا7488161521042072

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمه محمد عبد الرضا ناصر7489161522253032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413ثانوية انوار الغدير المختلطةادبييونس قدوري موسى رسن7490161521306025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413ثانوية الصناديد المختلطةادبيضياء ماجد محسن جابر7491161521310025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد عبد النبي سلطان عبد النبي7492161521030030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية الفاو للبناتادبيساره عبد العباس محمد طاهر7493161522225044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية الهارثة للبناتادبيزينب حمزه عباس باجي7494161522176041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية الفضيلة للبناتادبياسراء علوان قاسم حافظ7495161522212003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413ثانوية االرتقاء االهلية للبناتادبيضحى خضير عكلو مزوحي7496161522259006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413ثانوية صنعاء للبناتادبيحوراء راضي محمد خضير7497161522221020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتادبيهنادي احمد كامل عبد العباس7498161522202026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية المعالي للبناتادبيزينب نوري حبيب محسن7499161522173028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية األصفياء للبنينادبيعماد محمد سيد حسن7500161521099026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية الحسن البصري للبنينادبيعلي خليل ابراهيم حسين7501161521036033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية القرنة للبناتادبيفاطمه صباح كاظم صخي7502161522154056

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية االكرمين للبنينادبيحسين اكرم صباح عبد الرسول7503161521017022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيهبة سجاد كاظم شهاب7504161522245060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412ثانوية المسيرة المحمدية المختلطةادبيكاظم علي هاشم شريجي7505161521311020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412ثانوية الدير المسائية للبنينادبيسالم محسن بناي مكطف7506161521364045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتادبيفاطمة سالم مزيعل عبيد7507161522202016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيغفران حسين صادق عبيد7508161522252038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية شط العرب للبناتادبيسارة علي عبد الزهرة بشير7509161522226054

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاطمه عبدالجبار عبدالباري عباس7510161522210075

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412ثانوية النبأ للبناتادبيساره سجاد حميد كريم7511161522215025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412اعدادية االريج للبناتادبيزينب صالح خضير محمد7512161522238014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411ثانوية شط العرب األهلية للبنينادبيعلي خليل عودة جاسم7513161521084020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411ثانوية الجامعة للبناتادبيزينب وسام عبد هللا محسن7514161522155023
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية العباس للبنينادبياحمد توفيق جواد ناصر7515161521051003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية العهد الزاهر للبناتادبينور ناصر علي محمد7516161522245059

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية المتنبي للبنينادبيكرار علي مريان موزان7517161521006058

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية الطالئع للبنينادبيمقداد حسن جمعه محمد7518161521012054

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيأيات كريم رحيمه زامل7519161522265005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب غسان جاسم محمد7520161522226048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيزينب راضي مهدي موسى7521161522224029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411ثانوية العلياء للبناتادبينور الهدى هاشم نجم شايع7522161522227039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية الهدى للبناتادبيابتسام ضياء ناظم صالح7523161522150001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411ثانوية دجلة للبناتادبيايالف علي محمد حسن عبد هللا7524161522243013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411ثانوية النبأ للبناتادبيمرام شاكر يعقوب دهراب7525161522215038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية الشنقيطي للبناتادبيأزهار فزع جابر الفي7526161522209003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية  الميقات للبناتادبيدعاء حسين صبيح بالسم7527161522194024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411ثانوية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيسجاد كامل عبيد عسكر ابراهيم7528161521358027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411اعدادية جيكور للبنينادبيوسام عبد النبي عبد الرسول محمد7529161521061093

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410اعدادية االجيال للبنينادبيسامر عيدان فليح سالم7530161521014022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410اعدادية القرنة للبناتادبيزينب فتحي عبد الزهرة يوسف7531161522154040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410اعدادية الزبير للبنينادبيسيف علي جبر سفيح7532161521034025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410اعدادية الزبير للبنينادبيعلي صباح خضر عباس7533161521034046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيمحمد ماجد عبد النبي سلمان7534161521048012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410اعدادية الزبير للبنينادبيعمر رياض نوري علي7535161521034048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيعلي بادي لطيف علوان7536161521369042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيسمر منذر احمد يحيى7537161522380037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبياحمد عبد الحسين قادر مثكال7538161521020008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410ثانوية الشعب للبنينادبيوداد عباس لفته كاووش7539161522055008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410اعدادية مطلع الفجر للبناتادبياسراء طه خضير شعبان7540161522217012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410ثانوية هبة الرافدين للبناتادبينور محمد سعدون جاسم7541161522235030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيرحيم احمد حيدر فندوس7542161521312009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410ثانوية المبادئ للبناتادبينور الهدى خيون علي محسن7543161522177021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410اعدادية األبلة للبناتادبينور علي خلف علي7544161522171046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410اعدادية األزكياء للبنينادبيسجاد صباح هادي قاسم7545161521097025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية جيكور للبنينادبيمهند عبد الدايم غانم فريح7546161521061090

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية شط العرب للبنينادبيسيف عبد الستار حسين علي7547161521049039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية االجيال للبنينادبيمرتضى حميد عبد ناجي7548161521014051
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيجيهان حسيب عقيل طاهر7549161522162004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية القرنة للبناتادبيسمر كاظم عبد عريبي7550161522154047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيوئام قاسم بستان جواد7551161522265045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409ثانوية الصناديد المختلطةادبياسراء غازي عبود عبيد7552161522310004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية الفواطم للبناتادبيفاطمه عبد الكريم موسى حمزة7553161522172054

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيمحمد هشام قاسم مجيد7554161521096003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية الهدى للبناتادبيزينب علي ظاهر خضير7555161522150024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيطيبه عبدالزهره جبار هزاع7556161522210067

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية مطلع الفجر للبناتادبياطياف عبد الرزاق جابر علي7557161522217017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409ثانوية المتنعمين للبنينادبيحسين علي عبد هللا طاهر7558161521092010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية المعالي للبناتادبياسراء محمد مثكال كعيد7559161522173002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409اعدادية  الميقات للبناتادبيسجى عبد الكاظم حمود مكطوف7560161522194047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409ثانوية الجامعة للبناتادبيعذراء عالء محسن سامي7561161522155026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية الحمد للبنينادبيمحمد طارق جعفر سالم7562161521056035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية جيكور للبنينادبيعبد الحسين محسن محمد طعمة7563161521061045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء عدنان حسين صعيبر7564161522226039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية العباسية للبناتادبيكوثر محمود محمد أحمد7565161522233050

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408ثانوية السيبة للبناتادبينور الهدى محمد علي عمران7566161522250007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيانسام عبد السالم احمد عبد المجيد7567161522235001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيدينا أياد محمود محمد7568161522217037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية حيفا للبناتادبيأمل مجيد حميد شياع7569161522220002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية العقيدة للبناتادبيحنان كريم محمد حسين7570161522231008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408ثانوية الدير المسائية للبنينادبيضياء غالب عقرب رفيق7571161521364050

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية اليمامة للبناتادبيرنا محمود مصطفى صالح7572161522167011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية الرضوان للبنينادبيحسين محمد حسين حسن7573161521047011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية االكرمين للبنينادبيعالء رحيم عبد الكاظم جابر7574161521017046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي دعير سرهيد رشيد7575161521017050

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407ثانوية حجر بن عدي للبنينادبيعلي عدنان نصار توله7576161521062047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية الزبير للبنينادبيفهد سليم فرج عبد هللا7577161521034051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407ثانوية البتول للبناتادبياالء عبد الكريم سالم مطر7578161522242002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407ثانوية ام ايمن للبناتادبيزهراء محمد سمير باني7579161522269008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيباسل حسن جابر حسوني7580161521096001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيحنين جواد حسن جواد7581161522217032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية حيفا للبناتادبيزينب فالح حسن عبد الحسين7582161522220025
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية الشنقيطي للبناتادبيعاتكه ناظم عباس فرج7583161522209051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةادبيمحمد مسلم عبود جبر7584161521360023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407ثانوية الدير المسائية للبنينادبيوسام رشيد عبد الحسين مطلك7585161521364127

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية الرضوان للبنينادبيمصطفى ماجد عذاب حسن7586161521047065

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية حمدان للبنينادبياحمد عادل مهدي مزعل7587161521046005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية القرنة للبناتادبيبنين محمد مهدي جابر7588161522154016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406ثانوية انوار الحجة للبنينادبيمحمد رحيم قاسم ريحان7589161521026031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد هللا حافظ عبد هللا حبيب7590161521047028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية السبطين للبنينادبييوسف فرحان عاجب فعل7591161521016056

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406ثانوية  البحار  للبناتادبيرغد فاضل عباس علي7592161522191002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية االكرمين للبنينادبيسجاد طه مالك كاظم7593161521017036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعلي عبد القادر عاشور برغش7594161521039039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية الوثبة للبناتادبيايات كريم ناصر سلمان7595161522241014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406ثانوية الرجاء للبناتادبيهاجر عبد الواحد اسماعيل محمد7596161522178015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمصطفى قاسم يازع جري7597161521052059

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيريام قيس لعيبي عبد الكريم7598161522252026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية حيفا للبناتادبيتقى هللا عبد الكريم ابراهيم طه7599161522220011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية الهارثة للبناتادبيايات علي صالح فلحي7600161522176014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية العباسية للبناتادبيزينب عدنان أبراهيم خضير7601161522233029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيخديجه فائز عمران موسى7602161522210027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية االبتسامة للبناتادبيزينب عادل فليح عذافه7603161522253023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406ثانوية التعاون للبناتادبينرفانا صباح كاصد دبيس7604161522267033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406ثانوية المبادئ للبناتادبيفاطمه جاسم محمد حامد7605161522177013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية ابي الخصيب للبنينادبياحمد رياض رمضان حمود7606161521044003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية انوار الحجة للبنينادبيعباس فوزي قاسم فرج7607161521026016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية الفرزدق للبنينادبيعلي ميثم جاسب عباس7608161521028048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية الفرزدق للبنينادبيكرار عزيز كاظم حسين7609161521028053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية الزبير للبنينادبيعادل عاجل سيف محمد7610161521034032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية شط العرب األهلية للبنينادبيعلي السجاد محمود عودة فالح7611161521084018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية ام ايمن للبناتادبيفاطمه عدوان تركي بريسم7612161522269019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية الدير المسائية للبنينادبيسجاد باسم جواد يونس7613161521364040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية الصناديد المختلطةادبيسكنه خليل ابراهيم بدن7614161522310010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيداود سلمان نايف هجول7615161521353031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيعباس صادق سعيد احمد7616161521354070
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيمسلم عبد االمير حاتم صحن7617161521354105

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء حامد عبد الرضا عبد الحميد7618161522220019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية غزة للبناتادبيشهد احمد جابر شاني7619161522208026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية مكة المكرمة للبناتادبيبدور تعبان علي عبد السيد7620161522236011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية الهارثة للبناتادبيساره نضال سالم عبد علي7621161522176048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية االبتسامة للبناتادبيزهراء ماجد عبد الكريم مجيد7622161522253019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية المتنعمين للبنينادبيفارس عبد هللا شافي عبد هللا7623161521092033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية  الميقات للبناتادبيندى نوري جاسم علي7624161522194071

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405اعدادية القرنة للبناتادبيمروة خضر عبد الزهرة معتوق7625161522154062

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية السياب االهلية للبنينادبيحسين سامي عبد قاسم7626161521073002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية انوار الحجة للبنينادبيعالء حميد عبد الحسين خميس7627161521026023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404اعدادية ام قصر للبنينادبيجعفر جواد كاظم عبد الرضا7628161521042010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404اعدادية جيكور للبنينادبيمحمد عبد الستار عبد الرزاق خلف7629161521061079

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية النصر المختلطةادبيهشام عدنان حسن سلطان7630161521305018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيزينب حسن عليوي حسين7631161522380030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية الصناديد المختلطةادبيضحى صاحب ريسان ثامر7632161522310011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبياحمد عباس فاضل حميد7633161521090001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404اعدادية حمدان للبنينادبيخير هللا سالم عباس صالح7634161521046038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404اعدادية الثوار المسائية للبنينادبياحمد رافد كامل جالب7635161521352005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيروان جابر سلمان موسى7636161522265012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404اعدادية سبأ للبناتادبيبيداء يونس ياسين معتوق7637161522174007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية الجامعة للبناتادبيفاطمه علي مهدي طاهر7638161522155029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404اعدادية األزكياء للبنينادبييوسف كامل عواد حصاد7639161521097078

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيضحى عبد اللطيف خالد عبد هللا7640161522203020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404اعدادية االجيال للبنينادبيحسين عبد العباس فليح حسن7641161521014015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية جيكور للبنينادبيمصطفى جاسم محمد علي7642161521061088

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية الحسن البصري للبنينادبياحمد حمزة احمد حسين7643161521036002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403ثانوية المدينة للبنينادبيعلي رحيم هاشم شخيمت7644161521029025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية الفرزدق للبنينادبيسجاد أحمد زويد حمد7645161521028030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية الهدى للبناتادبيدموع محسن فرحان نجم7646161522150013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403ثانوية الخليج االهلية للبنينادبينور الدين علي جمعة عبد هللا7647161521109007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403ثانوية الشعب للبنينادبياديان رياض زبون جبار7648161522055002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403ثانوية رفح للبناتادبيدعاء مقداد سالم شاكر7649161522219020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية  الميقات للبناتادبيايات مثنى سبتي جاسم7650161522194011
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيسحر يوسف عبود صالح7651161522217062

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403ثانوية المبادئ للبناتادبينور الهدى حميد مسلم احمد7652161522177020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403اعدادية شط العرب للبنينادبيجعفر عالء عبد الحسين عيسى7653161521049006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيحسن رياض عجيل عطيه7654161521044012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402ثانوية القنوت للبناتادبيرواء صبيح عبد الشهيد علي7655161522206007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية االكرمين للبنينادبيحيدر فالح لفتة مايع7656161521017033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية االبتسامة للبناتادبيعذراء عبد الرضا مجيد عبد الرضا7657161522253029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402ثانوية الزينبيات للبناتادبيهدى عباس عبد الرضا عباس7658161522258036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةادبيسجاد عبد هللا عبد الواحد عبد الزهره7659161521360010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية اليمامة للبناتادبيهديل علي حسين غضبان7660161522167024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية جيكور للبنينادبيسجاد احمد شهيد حسن7661161521061036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402ثانوية عبد المجيد الماجدي للبناتادبيمريم عبد االمير نايف حافظ7662161522222016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402ثانوية العلياء للبناتادبيهدير محسن عبد الوهاب منصور7663161522227048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402ثانوية ذات الصواري للبناتادبيامل غازي خلف يزن7664161522216004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية الشنقيطي للبناتادبيعهود هالل حربي مشعان7665161522209055

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية االندلس للبناتادبيحوراء عبد الكريم عبيد عبد الرزاق7666161522170012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية االكرمين للبنينادبيحيدر عبد الحسن شبر جواد7667161521017032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي ابراهيم خليل ابراهيم7668161521017047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية ام ايمن للبناتادبيشيماء راشد عطيب كندار7669161522269017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية صنعاء للبناتادبيكفاية حسن ناصر كريم7670161522221045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية العلياء للبناتادبينور الهدى صالح أجنام بنوان7671161522227038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء عماد احمد عيسى7672161522216024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيحسين ناظم رسن رحيمه7673161521352044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية الفضيلة للبناتادبيعنود كاظم منصور حسين7674161522212038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية حيفا للبناتادبيمنه هللا سامي عبد الهادي عبد الجبار7675161522220049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401اعدادية السبطين للبنينادبيمسلم حميد خلف رسن7676161521016049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية االجيال للبنينادبيسعد جاسم محمد ساجت7677161521014025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400ثانوية الرماح العوالي المختلطةادبيسوزان علي ناجي سوادي7678161522307003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيحسين علي محمد حسين7679161521350014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية  الميقات للبناتادبيمنتهى فادق حسن حويس7680161522194068

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية المرفأ للبناتادبيفاطمة عادل سلمان سعدون7681161522213057

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاطمه فائق يحيى زياره7682161522210079

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية  الميقات للبناتادبياالء غافل كبوس جعازي7683161522194006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400اعدادية  الميقات للبناتادبينور حسن علي جديد7684161522194076
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيعذراء عبد الكريم جواد نعمه7685161522383030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399اعدادية الرضوان للبنينادبيجاسم يحيى جاسم خلف7686161521047006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيمحمد منقذ يعقوب يوسف7687161521048013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399اعدادية المعالي للبناتادبيسكينه حازم فاخر محمد7688161522173034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد قاسم علي نيشان7689161521097067

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399اعدادية سبأ للبناتادبينهى ماجد محمد شياع7690161522174043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399ثانوية القنوت للبناتادبيزهراء نصر طابور نصر7691161522206011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399ثانوية الدير المسائية للبنينادبيجواد علي عبد الحسين وهير7692161521364021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمحمد كاظم زويد خلف7693161521353074

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399ثانوية صنعاء للبناتادبيفاطمة مصطفى صالح عبد الحسين7694161522221043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيقسيمه احمد محمد علي7695161522224041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية الوثبة للبناتادبيليلى قيس شاكر طاهر7696161522241060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيزينب سعيد خضير عبد هللا7697161522381028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية االجيال للبنينادبيزين العابدين صباح جاسم محمد7698161521014021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحامد عبد الحسين هاشم لفته7699161521112008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيحنين وصفي عباس بري7700161522210024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397ثانوية االرتقاء االهلية للبناتادبينورا محمد مجيد ناصر7701161522259010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيحسن صباح والي مشلوش7702161521359010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397اعدادية الفرزدق للبنينادبيقاسم محمد عبد اللطيف حداد7703161521028052

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397اعدادية الفرزدق للبنينادبيمحمد ستار محمد لزم7704161521028060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه الزهراء عالء حاتم جوزي7705161522239043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيحوراء كريم جبير حسون7706161522164011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397اعدادية االكرمين للبنينادبيحسن صادق طالع عبيد7707161521017020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397اعدادية الصادق للبنينادبيسلمان نمر بجاي بخاخ7708161521031013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسن حسين علي عيسى7709161521052016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397اعدادية البيان للبناتادبيزينب عبد الحكيم عودة ناصر7710161522223024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي عبد القادر كاظم مسكت7711161521020064

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية شط العرب للبناتادبيايالف عبود عاشور عبود7712161522226012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيدعاء حسين صالح رومي7713161522162005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية الشنقيطي للبناتادبينور حميد خويط ارحيمه7714161522209077

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية شط العرب للبناتادبيحنان محمد عواد شرف7715161522226019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396ثانوية العلياء للبناتادبيزينب سلمان عوده عسكر7716161522227018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية الخنساء للبناتادبيداليا عبد الكريم محيبس جبر7717161522230016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية العقيدة للبناتادبيغفران ساجد كاظم قاسم7718161522231030
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية العقيدة للبناتادبيفاطمة هاشم شريف حسن7719161522231035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396ثانوية مكة المكرمة للبناتادبيافراح جاسم عزيز حمزه7720161522236007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيشهد نعيم بالسم شلش7721161522210062

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396ثانوية صنعاء للبناتادبيدالل ستار جبر علي7722161522221022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395ثانوية ام ايمن للبناتادبيشروق حمود نايف سباهي7723161522269016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395ثانوية الدير المسائية للبنينادبيحسنين محمود ابراهيم بوهان7724161521364033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيعبد هللا عماد احمد محمد7725161521350024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395اعدادية العباس للبنينادبيحسين عدنان حميد شيهان7726161521051016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395اعدادية الفضيلة للبناتادبيعلياء عقيل قاسم صالح7727161522212037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395اعدادية سبأ للبناتادبيليلى محمد عباس مهدي7728161522174038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي سالم مزبان حافظ7729161521049056

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيهبه خزعل امين يوسف7730161522164045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية القرنة للبناتادبيمروة خيري عودة راضي7731161522154063

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية الوثبة للبناتادبيدعاء هاني كزار حسن7732161522241025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394ثانوية العرب المسائية للبنينادبيكرار عزيز حسين جويد7733161521370069

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية الهارثة للبنينادبيسيف عماد علي احمد7734161521022031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية شط العرب للبنينادبيعبد هللا وسام سامي عبد7735161521049050

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394ثانوية العلياء للبناتادبينور كاظم عباس ثامر7736161522227043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيدعاء نجيب نجم عبود7737161522217036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394اعدادية الخنساء للبناتادبييسرى عماد كاظم ثجيل7738161522230051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393ثانوية السياب االهلية للبنينادبيمحمد نمير داود خميس7739161521073010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393اعدادية حيفا للبناتادبيزينب جعفر كاظم حسين7740161522220024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393اعدادية العروبة للبناتادبيساره عبد الكريم شنان علوان7741161522237030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيحسين جبار حسين نفاط7742161521354039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393ثانوية شط العرب األهلية للبنينادبيكرار رياض كاظم موسى7743161521084025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393اعدادية الفاو للبناتادبيايثار سمير خلف محمد7744161522225007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393ثانوية الزوراء للبناتادبيزينب عبد الخالق فاضل ثويني7745161522180015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393ثانوية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيمصطفى سعدي محمد صبيح محمد سعيد7746161521358065

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبينرمين سعود كاطع شريب7747161522184025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393اعدادية العقيدة للبناتادبيفاطمة ماهر مصطفى محمد7748161522231032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيحيدر نعمان ياسين طاهر7749161521044017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392اعدادية الحمد للبنينادبيمحمد عبد العظيم علي عبد الوهاب7750161521056036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392اعدادية الحسن البصري للبنينادبينافع رعد حسين ضميد7751161521036049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392ثانوية مكة المكرمة للبناتادبينور محمد قاسم مكي7752161522236043
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392اعدادية الجمهورية للبنينادبيصادق جعفر عبد الجليل خلف7753161521011016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392اعدادية الطالئع للبنينادبيعلي كريم عجيل فارس7754161521012030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392اعدادية القرنة للبناتادبيازهار احمد عبد هللا حسين7755161522154006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392اعدادية الشنقيطي للبناتادبينور سامي سالم عبد القادر7756161522209078

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392ثانوية هبة الرافدين للبناتادبينور عبد المير عبد االمام محمد7757161522235029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391اعدادية القرنة للبناتادبيمريم محمد جودي عباس7758161522154066

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيكرار جبار فاضل عباس7759161521306018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391اعدادية السبطين للبنينادبيمصطفى محمد حسين طاهر7760161521016050

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391اعدادية المعقل للبناتادبيزينب غالب عبود سعيد7761161522169020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391اعدادية  الميقات للبناتادبيمروة علي حمزة عباس7762161522194061

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391ثانوية الكوثر للبناتادبيايمان رحيم عاصي جوهر7763161522200010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمحمد انور علي عبادي7764161521044030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390اعدادية االبتسامة للبناتادبيهبه صالح شاكر مهدي7765161522253039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيفاطمه أحمد ياسين حمود7766161522249009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390اعدادية المعالي للبناتادبيزينب عبد الواحد عبد القادر عبدالسيد7767161522173026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390ثانوية الكوثر للبناتادبيسرى حبيب صادق فاضل7768161522200028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390اعدادية التراث العربي للبناتادبينور غني كريم حزام7769161522179059

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390ثانوية رفح للبناتادبيزينب توفيق عبد الباري زعيبل7770161522219025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390ثانوية العلياء للبناتادبينور عادل فيصل عيسى7771161522227041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390ثانوية الكوثر للبناتادبيحوراء وهيب غرديل مسعد7772161522200014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389ثانوية المربد المسائية للبنينادبيمحمد جميل جار هللا خماط7773161521362083

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389اعدادية المتنبي للبنينادبيأحمد رعد حسين بندر7774161521006002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389اعدادية الجمهورية للبنينادبيضياء الدين عاصف قاسم خليفه7775161521011019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيريم حسين كريم كسار7776161522265014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيحسن سلمان حميد زهيبان7777161521074004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389اعدادية غزة للبناتادبيايالف سهيل محمد فارس7778161522208007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389اعدادية التراث العربي للبناتادبيأيمان هواش عبد الصاحب محمد7779161522179005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389اعدادية شط العرب للبناتادبيزيتون عبد الرضا سالم حميد7780161522226043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389ثانوية االرتقاء االهلية للبناتادبيزهراء علي وحيد حسن7781161522259005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيضحى قاسم مجيد سلمان7782161522245034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388اعدادية الهارثة للبنينادبيمثنى يعقوب هادي حميد7783161521022046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيبشرى عثمان عجم رسن7784161522164008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمة سلطان علي سلطان7785161522225061

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387اعدادية  الميقات للبناتادبيزينب عبد الرضا يعقوب شريف7786161522194037
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387ثانوية مكة المكرمة للبناتادبياسماء عبد الكريم نوري عبيد7787161522236006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387ثانوية مكة المكرمة للبناتادبيهدى كريم محمد حسين7788161522236046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيساره عصام طعمه علي7789161522265022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيباسل عبد هللا قاسم شاكر7790161521020015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيدعاء سعد فاضل باشط7791161522252021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيحسن عقيل ناصر عبيد7792161521350009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387اعدادية العباس للبنينادبيهشام ناظم عبد االمير جراح7793161521051048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعلي صبيح فرج ادهيم7794161521353055

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386اعدادية القرنة للبناتادبيسارة احمد دشر كاطع7795161522154042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385اعدادية  الميقات للبناتادبيمكارم عبد الصاحب وهام هذال7796161522194066

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385اعدادية الجمهورية للبنينادبيحسين حبيب علي خضير7797161521011005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيبكر عبد الرحيم مردان رحيم7798161521090004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385اعدادية حيفا للبناتادبيلطيفه سلمان محسن سلمان7799161522220044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385اعدادية القرنة للبناتادبيشهد عبد الرحمن خير هللا ماضي7800161522154050

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385ثانوية شط العرب األهلية للبنينادبيعلي سهاد عبد العباس جارح7801161521084021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيمريم سالم عبد الحسين عبيد7802161522252043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384اعدادية الحسن البصري للبنينادبيعباس ابراهيم عباس مراد7803161521036023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384اعدادية االجيال للبنينادبيسجاد عطا طارش حسن7804161521014024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيسحر فتاح علي عبد الحسن7805161522217061

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383ثانوية مكة المكرمة للبناتادبيفاطمه سعدون حسين سلمان7806161522236033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيآحسان فالح حسن مجيد7807161521350001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383اعدادية الزبير للبنينادبيحمود شاكر فندي مرزوك7808161521034020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيعلي منقذ يعقوب يوسف7809161521048010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383اعدادية حمدان للبنينادبيعلي عبد الستار عبد الرحمن عبد الجبار7810161521046081

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382ثانوية الوركاء للبناتادبيساره خليل ابراهيم خليل7811161522244031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيميساء سالم عبد الحسين عبيد7812161522252045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382اعدادية المتنبي للبنينادبيحسنين ضياء ناصر عباس7813161521006021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382اعدادية جيكور للبنينادبيعلي فرحات عباس فرحان7814161521061065

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء حسن جميل صالح7815161522167013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيميثم قصي مسلم عامر7816161521090022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381ثانوية النبأ للبناتادبيزهراء عادل موحان حمدان7817161522215019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيحنين عصام رجب جاسم7818161522217033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيعلي جاسم محمد صالح7819161521048009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380ثانوية مكة المكرمة للبناتادبيهاجر عادل عبد االمير احمد7820161522236044
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيدعاء علي مهدي عباس7821161522252022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه عبيد جبر شبير7822161522164033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378اعدادية مطلع الفجر للبناتادبينور صبري عبد النبي عبد علي7823161522217086

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377اعدادية العقيدة للبناتادبيجنات صفاء مهدي جعفر7824161522231007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377ثانوية الرجاء للبناتادبيحنين حسن علي حسين7825161522178001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377ثانوية العلياء للبناتادبينور علي جاسب محمد7826161522227042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيمحمد عالء حسين عذير7827161521350040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية376اعدادية حمدان للبنينادبيمحمد عبد هللا مصطفى عبد هللا7828161521046110

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية376اعدادية  الميقات للبناتادبيمروة صفاء عبد العباس علي7829161522194060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيصبرية كريم حميد جاسم7830161522245033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375اعدادية االكرمين للبنينادبياحمد عدنان عبد هللا حسن7831161521017008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374ثانوية المتنعمين للبنينادبيعلي كاظم حسن طبيل7832161521092029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374اعدادية شط العرب للبناتادبيامنة كاظم حسن احمد7833161522226005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374ثانوية ام ايمن للبناتادبيهدى مهدي علي سالم7834161522269032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374اعدادية العروبة للبناتادبيرسل طارق نجم عبود7835161522237018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيمروه مالك عبد الرضا عبد الرحيم7836161522381045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية373اعدادية الفواطم للبناتادبيسعاده كاظم جويل عيدي7837161522172045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية373ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيمزاحم يوسف حاتم رضا7838161521090018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية371اعدادية القرنة للبناتادبيزهراء احمد غدير مدهلي7839161522154033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية371اعدادية القرنة للبناتادبيضحى ابراهيم جبار هادي7840161522154054

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية493اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعلميعلي صباح عبد الزهره جاسم7841161511020085

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية478ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينعلميحسين عالء جعفر حسون7842161511064013

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية477ثانوية القنوت للبناتعلميزهرة خضير عباس عبيد7843161512206014

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية462ثانوية دجلة للبناتعلمينور الهدى كريم شهيد فضالة7844161512243085

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية462اعدادية الكفاح للبنينعلميمصطفى عبد خلف عناد7845161511002204

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية461ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينعلميعبد الخضر احمد عبد الخضر عباس7846161511072028

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية461اعدادية شط العرب للبنينعلمييوسف صالح فليح حسن7847161511049197

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية461اعدادية الخالصة للبناتعلمياسراء صابر خلف معيدي7848161512240004

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية461اعدادية البسمة للبناتعلميسجى عبد العالي دويج حطاب7849161512257021

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية460ثانوية المعرفة للبناتعلميرقيه عبد السالم جبار فاضل7850161512175019

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية460ثانوية االعالم للبنينعلميعباس عون كاظم علي7851161511045017

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية460ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتعلميحنين فاضل خلف موسى7852161512202056

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية460اعدادية الرضوان للبنينعلميمجتبى اسامه محمد مبارك7853161511047132

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية460ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميعلي جواد كاظم داود7854161511063080
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القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية460ثانوية الفارابي االهلية للبناتعلميابتهال عبد الباقر هليل نعمه7855161512272001

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية459االعدادية المركزية للبنينعلميعبد الصمد عبد الهادي عبد الصمد جابر7856161511001262

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية458اعداية التضحية للبنينعلميحسين علي شاكر عبد علي7857161511053017

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية458اعدادية الشريف الرضي للبنينعلميمحمد باقر عدنان طالب عيسى7858161511052026

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية458اعدادية كربالء المقدسة للبناتعلميازهار خالد ساجت صبيح7859161512164001

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية458ثانوية زين العابدين للبنينعلميعلي خالد عزيز عبد7860161511104013

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية458ثانوية النجاح األهلية للبنينعلميحسين عادل سعيد خليل7861161511091005

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية458ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميفاطمة عزيز حامد خضير7862161512184313

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية458اعدادية الخالصة للبناتعلميازهار صباح حسن ربيح7863161512240002

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية458ثانوية القدوة المختلطةعلميهدى هاني عبد الحبيب ضيغم7864161512314018

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية457اعداية التضحية للبنينعلميهشام محسن يوسف يعقوب7865161511053094

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية457ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةعلمياحمد مسلم عبود جبر7866161511360001

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية457ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميفاطمه خليل حامد شنيت7867161512152173

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية457اعدادية الشهداء للبنينعلمييوسف يعقوب يوسف خلف7868161511015150

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية456ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميفاطمة قاسم وهيب شكري7869161512184317

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية456اعدادية الفرسان للبنينعلميعلي رعد خلف فارس7870161511009023

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية456اعدادية البيان للبناتعلميهبه عريبي دوحي سلمان7871161512223019

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية456اعدادية الهارثة للبناتعلميدعاء راضي صالح عبود7872161512176048

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية456اعدادية العشار للبناتعلميزينه محمود ذيبان عبد7873161512228103

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية456ثانوية الفراهيدي للبنينعلميمصطفى سعد بدن ناجي7874161511075233

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية456اعدادية شط العرب للبناتعلميفاطمة عبد الواحد عبد الجليل عواد7875161512226147

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية456اعدادية ابي الخصيب للبنينعلمييوسف اسعد يوسف علي7876161511044149

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية455اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميفاطمة سالم علي راشد7877161512218095

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية455اعدادية الخالصة للبناتعلميمريم فاضل فرج حسن7878161512240154

القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية455ثانوية نور الحق االهلية للبناتعلميطيبه تحسين علي حسن7879161512274008

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية452اعدادية حيفا للبناتعلميزينب عبد هللا عبد الزهره احمد7880161512220021

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية452اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلمينور زوره فاضل شيال7881161512210129

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية450اعدادية الطالئع للبنينعلميعبد االمير قاسم علي عبيد7882161511012022

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية449ثانوية المتنبي االهلية للبناتعلمينور التقى جبار شنيت عبيد7883161512260032

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية449اعدادية المعقل للبناتعلميزينب ابراهيم طه ياسين7884161512169051

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية449اعدادية الفاو للبناتعلميزهراء علي خالد عبد الرضا7885161512225034

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية448ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميقمر امجد عيسى جعفر7886161512184334

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية448ثانوية الفراهيدي للبنينعلميعلي فاتح عبد الصاحب عبد اللطيف7887161511075161

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية448ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميأحمد عبد الستار عبد الحسن محمود7888161511063001
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العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية448ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينعلميمحمد لؤي باقر محمد7889161511074092

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية448اعدادية االبتسامة للبناتعلميابتهال مكي علي حسن7890161512253001

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية448ثانوية الزبير المسائية للبنينعلميضياء فالح حسن مظلوم7891161511355072

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية447اعدادية شط العرب للبناتعلميسحر حسن فالح زيدان7892161512226112

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية447ثانوية شط العرب األهلية للبنينعلميمنتظر عبد السالم صبري عبد الجبار7893161511084459

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية447اعدادية شط العرب للبناتعلميبنين صباح يعقوب يوسف7894161512226038

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية446اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميحنين صادق محمد عبد هللا7895161512210027

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية446اعدادية األبلة للبناتعلميهاجر مهدي صالح طعين7896161512171048

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية446اعدادية الرسالة للبنينعلميمحمد حسين عجيل زاير7897161511013072

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445ثانوية انوار البديع األهلية للبنينعلميحسين علي عبد اللطيف محمد7898161511083015

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445االعدادية المركزية للبنينعلميعمار شعبان صدام منشد7899161511001386

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445اعدادية ليلى األخيلية للبناتعلميشذى جار هللا ثامر مناحي7900161512210074

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية444اعدادية ابي الخصيب للبنينعلميعلي مسلم عبد االمير حامد7901161511044091

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية444االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا غازي عبد هللا محسن7902161511001279

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية444االعدادية المركزية للبنينعلميعلي عباس يازع خميس7903161511001347

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية444اعدادية البصرة للبناتعلميعال يحيى علي محمد7904161512234098

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443ثانوية االرتقاء االهلية للبنينعلميابراهيم عبد هللا ثجيل كاظم7905161511076001

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443اعدادية البصرة للبنينعلميمحمد رياض عبد الرزاق داود7906161511007102

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443اعدادية المعقل للبناتعلمينور الهدى صالح هادي ابراهيم7907161512169111

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتعلميإيمان علي عبد الجليل حمادي7908161512381010

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442اعدادية المعقل للبنينعلميكرار مصطفى خنيصر كريم7909161511019173

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442اعدادية الرسالة للبنينعلميحمزة عباس حسن محمد7910161511013029

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442ثانوية الكفاح االهلية للبناتعلميوعد اسعد عزيز داخل7911161512190037

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية441اعدادية شط العرب للبناتعلميتقى ماجد محمد حاتم7912161512226042

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية441ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميضحى عماد عبد الحسين جواد7913161512184280

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية441اعدادية العباسية للبناتعلميأيناس صالح مهدي حسن7914161512233005

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية440اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميحيدر ماجد خضير عبود7915161511105021

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية439ثانوية الجواهري األهلية للبنينعلميعلي راضي شالكة جابر7916161511078027

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية439ثانوية الحر الرياحي المختلطةعلميايات امين حسين عجرش7917161512308006

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438اعدادية العباسية للبناتعلميزمن علي مطر عيسى7918161512233017

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438ثانوية االدريسي االهلية المسائية للبنينعلميحسين نعيم عبد الوهاب خلف7919161511367004

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438اعدادية ابي الخصيب للبناتعلميسحر فريد احمد يوسف7920161512218077

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينعلميأركان حسن عبد الشهيد عبد هللا7921161511085001

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437اعدادية االريج للبناتعلميخديجة اسعد شعبان نجم7922161512238011
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العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437ثانوية االندلس االهلية للبنينعلميعمار عالء الدين سالم عبد الرضا7923161511063100

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436اعدادية ابراهيم الخليل للبنينعلميكرار محمد محسن ورور7924161511039115

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية الجمهورية للبناتعلميزينب صالح حرج شاطي7925161512239043

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435ثانوية البتول للبناتعلميرحاب علي عبد هللا سلمان7926161512242012

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435ثانوية حجر بن عدي للبنينعلميوسام عبد الستار حسين محمد7927161511062088

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية الهارثة للبنينعلمياحمد جبار حمزة عباس7928161511022004

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينعلميحسين علي صحن علي7929161511060088

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435ثانوية النبأ للبناتعلميساره عدنان صالح عباس7930161512215014

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435اعدادية العهد الزاهر للبناتعلميزهراء اياد عبد الرزاق عبد الحسين7931161512245026

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434اعدادية الشنقيطي للبناتعلميزينب عالء عبد الكريم فاضل7932161512209049

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية477اعدادية المعقل للبنينعلميعلي احمد عطيه جاسم7933161511019127

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية العشار للبناتادبيهدير ماجد صبري وادي7934161522228040

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية460ثانوية الكفاح األهلية للبنينعلميعلي احمد ابراهيم عبود7935161511096037

الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية459اعدادية العباسية للبناتعلميساره حسن محمد خضير7936161512233024

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية426ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتعلميعذراء راهي عواد ملوح7937161512152164

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية421ثانوية الروان للبنينعلميحكيم حميد صالح محمد7938161511023013

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية الحسن البصري للبنينعلميجراح فاخر سليمان جابر7939161511036029

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية420اعدادية الشنقيطي للبناتعلميجميله حبيب محمد حسين7940161512209019

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية420ثانوية مصعب بن الزبير للبنينعلميكرار صالح سرحان سفيح7941161511035050

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية418ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينعلميأحمد عبد األمير أحمد حمزه7942161511064003

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية414اعدادية الخالصة للبناتعلميحنين عباس رسن مفتن7943161512240042

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية411ثانوية السياب االهلية للبنينعلميمصطفى فاضل عباس محمد7944161511073042

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية411ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتعلميزهراء سمير ضمد علوان7945161512163021

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية410الخارجياتعلميمروه كاظم لفته خشجوري7946161512401010

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية410ثانوية شط العرب االهلية للبناتعلميزهراء اسعد حميد مجيد7947161512184153

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية408اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينعلميمصطفى نجم عبود عوفي7948161511020136

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية407ثانوية مصعب بن الزبير للبنينعلميمحمد يعرب ريسان نيشان7949161511035057

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية407اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينعلميمحمد نوري ساجت يازع7950161511105068

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية404اعدادية الجمهورية للبناتعلمينور جواد عبد هللا ابراهيم7951161512239074

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية402ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينعلميعلي تحسين صبري كاظم7952161511366015

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية402اعدادية الجمهورية للبنينعلمياحمد محمد راضي لعيبي7953161511011009
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