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الطب/جامعة بغداد713ثانوية المتميزاتعلميبنين عبد الجليل قاسم طعمة1111512113016

الطب/جامعة بغداد709ثانوية المتميزاتعلميغسق حيدر حسين علي2111512113062

الطب/جامعة بغداد706.4ثانوية المتميزاتعلميندى مثنى شريف ابراهيم3111512113088

الطب/جامعة بغداد705.7ثانوية المتميزاتعلميمريم ناجي راضي محمد4111512113081

الطب/جامعة بغداد704.5ثانوية المتميزاتعلميآيه محمد غليم عويد5111512113007

الطب/جامعة بغداد704.3الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميمحمد باسم عجيل عباس6111511045018

الطب/جامعة بغداد703.7ثانوية المتميزاتعلميكوثر عبد الكريم محمود منصور7111512113072

الطب/جامعة بغداد703.2الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميعلي عصام عبد المطلب حسين8111511045012

الطب/جامعة بغداد703اعدادية المصطفى للبناتعلمييقين صباح هادي محمد9111512110213

الطب/جامعة بغداد701ثانوية ظفار للبناتعلميزينب خالد ناجي ناصر10111512091022

الطب/جامعة بغداد701ثانوية تبوك للبناتعلمينور حميد نعمة وسمي11111512102087

الطب/جامعة بغداد701ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميمحمد حسين كواد سراج12111511156106

الطب/جامعة بغداد700.9ثانوية النهضة للبناتعلميرند جعفر عدنان حسن13111512067042

الطب/جامعة بغداد700.7ثانوية المتميزاتعلميآيه شوقي عبد السالم سعيد14111512113004

الطب/جامعة بغداد700.4ثانوية المتميزاتعلميدينا أحمد زهدي محمد رؤوف15111512113024

الطب/جامعة بغداد699اعدادية االصيل للبناتعلميهدى جاسم لفته عويد16111512064093

الطب/جامعة بغداد699ثانوية زين العابدين للبنينعلميعلي ميثم عباس كريم17111511037079

الطب/جامعة بغداد699اعدادية االصيل للبناتعلمياالء صادق مولى جعفر18111512064004

الطب/جامعة بغداد699اعدادية حماة للبناتعلميزينب خالد عبيد محمد19111512084069

الطب/جامعة بغداد698.6ثانوية المتميزينعلميعقيل عصام عبد الرضا مرتضى20111511010046

الطب/جامعة بغداد698.2ثانوية المتميزاتعلميعائشه محمود شفيق شافي21111512113058

الطب/جامعة بغداد698.1ثانوية المتميزينعلميادريس شاكر هاشم حافظ22111511010010

الطب/جامعة بغداد698اعدادية االمال للبناتعلميهبه نجم عبد هللا اسماعيل23111512070135

الطب/جامعة بغداد698ثانوية ذات النطاقين للبناتعلمياستبرق محسن كاظم نايف24111512077001

الطب/جامعة بغداد697ثانوية المتميزينعلميأوس محمد جمهور حمو25111511010004

طب الكندي/جامعة بغداد696اعدادية االمال للبناتعلمينجوى عطا هللا احمد صالح26111512070113

طب الكندي/جامعة بغداد695ثانوية تبوك للبناتعلمياستبرق ماجد حميد رشيد27111512102001

طب الكندي/جامعة بغداد695اعدادية التعاون للبناتعلميسرى محمد صالح عزيز بكر28111512105068

طب الكندي/جامعة بغداد695اعدادية السياب للبنينعلميأيلبرون ميخائيل خوشابة ميخائيل29111511028017

طب الكندي/جامعة بغداد694.4ثانوية المتميزاتعلمياشواق وائل خالد عبد الرحمن30111512113009

طب الكندي/جامعة بغداد694ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميبراء عادل عبد هللا حسون31111512066013

طب الكندي/جامعة بغداد694اعدادية عمر المختار للبناتعلميسجى حليم شاكر عبد32111512081012

طب الكندي/جامعة بغداد694اعدادية األمل للبناتعلميساره قيس محمد محمود33111512065041

طب الكندي/جامعة بغداد693اعدادية مريم العذراء للبناتعلميغفران محمود طلب لطيف34111512073081
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طب الكندي/جامعة بغداد693ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميساره عمار فاضل رحيم35111512075046

طب الكندي/جامعة بغداد692اعدادية تطوان للبنينعلميعبد هللا سامي محمد شالل36111511018073

طب الكندي/جامعة بغداد692اعدادية هند للبناتعلميبنين فاروق خضير عباس37111512079012

طب الكندي/جامعة بغداد692ثانوية ابن سينا للبنينعلمياحمد محمد مكطوف محمد38111511017011

طب الكندي/جامعة بغداد692ثانوية النهضة للبناتعلميرسل خليل عباس عبد هللا39111512067036

طب االسنان/جامعة بغداد700.7ثانوية المتميزاتعلميعال محمد رضا عبد اللطيف علي40111512113060

طب االسنان/جامعة بغداد698.8ثانوية المتميزاتعلميآالء سعد عباس محمد علي41111512113001

طب االسنان/جامعة بغداد698اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعمر حامد حمد كاظم42111511016123

طب االسنان/جامعة بغداد697ثانوية تبوك للبناتعلمينور الهدى منير مهدي ناجي43111512102086

طب االسنان/جامعة بغداد695.9ثانوية المتميزينعلميمحمد عبد الخالق خليل منخي44111511010067

طب االسنان/جامعة بغداد695.9ثانوية المتميزاتعلميساره باسل عبد الواحد طه45111512113045

طب االسنان/جامعة بغداد693.3ثانوية النهضة للبناتعلميضحى سليم دوهان فرحان46111512067058

طب االسنان/جامعة بغداد693اعدادية المعراج للبنينعلميمؤيد عبد الكريم خزعل حسن47111511024033

طب االسنان/جامعة بغداد692ثانوية النهضة للبناتعلمينور حسون فاضل عبد هللا48111512067084

طب االسنان/جامعة بغداد690الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميعمر حاتم اسماعيل صالح49111511045016

طب االسنان/جامعة بغداد690اعدادية ابابيل  للبناتعلميزهراء ميثم حميد جاسم50111512111016

طب االسنان/جامعة بغداد688.2ثانوية المتميزاتعلميزينب خضر عباس جاسم51111512113038

طب االسنان/جامعة بغداد687ثانوية ظفار للبناتعلميالحوراء عالء عبد الهادي صادق52111512091006

طب االسنان/جامعة بغداد686اعدادية االخالص للبناتعلميايه محمد عبد الباقي محسن53111512112027

طب االسنان/جامعة بغداد686اعدادية الجمهورية للبناتعلميمروه سعد غازي حسن54111512068082

طب االسنان/جامعة بغداد685ثانوية المودة للبناتعلميآية سعد طه أحمد55111512090001

طب االسنان/جامعة بغداد685ثانوية النهضة للبناتعلميزينب رياض عبد هللا وكع56111512067046

طب االسنان/جامعة بغداد685ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلمياسراء سعد محمود كريم57111512075007

طب االسنان/جامعة بغداد685ثانوية زبيدة للبناتعلميرواسي محسن عكاب عبد58111512108040

طب االسنان/جامعة بغداد685ثانوية عائشة للبناتعلميسيناء علي مراح صالح59111512082045

طب االسنان/جامعة بغداد684.8ثانوية المتميزاتعلميميس الزم سلمان سمين60111512113084

طب االسنان/جامعة بغداد684.5الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميمحمد حيدر عبد الحسن مكي61111511045019

طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية المحمودية للبناتعلميهبه علي حسين علي62111512080133

طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية المصطفى للبناتعلميغادة ثامر عبد هللا خماس63111512110150

طب االسنان/جامعة بغداد684ثانوية عائشة للبناتعلميريام حميد عبيد عفتان64111512082033

طب االسنان/جامعة بغداد684ثانوية الصحة األهلية للبناتعلميزينب محمد غازي عبد علي65111512096020

طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية النهرين للبنينعلميزيد علي عبد حسين66111511020038

الصيدلة/جامعة بغداد694.4ثانوية المتميزاتعلميسبأ مناضل فاضل حسن67111512113049

الصيدلة/جامعة بغداد689ثانوية العقيدة للبناتعلميلبنى شوكت تايه مسعود68111512074071
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الصيدلة/جامعة بغداد688.4ثانوية المتميزينعلميمحمد رضا اكبر جعفر69111511010065

الصيدلة/جامعة بغداد688ثانوية ذات العيون للبناتعلمياالء سعيد رحيل عوده70111512104008

الصيدلة/جامعة بغداد686ثانوية المتميزينعلميأمين عالء يونس كاظم71111511010002

الصيدلة/جامعة بغداد686اعدادية البتول للبناتعلميشيماء ثائر عبد الجبار يونس72111512072046

الصيدلة/جامعة بغداد683اعدادية الجمهورية للبناتعلميحنين عجمي كريم حمزه73111512068023

الصيدلة/جامعة بغداد683اعدادية المنهل للبناتعلميغادة شاكر محمود عناد74111512114073

الصيدلة/جامعة بغداد682اعدادية الروافد للبنينعلميابراهيم عبد الكريم قدوري عبد75111511025001

الصيدلة/جامعة بغداد681ثانوية المتميزينعلمياحمد طاهر صالح حسن76111511010009

الصيدلة/جامعة بغداد680.1ثانوية المتميزاتعلميغاده محمد كاظم ناجي77111512113061

الصيدلة/جامعة بغداد680اعدادية ذو الفقار للبنينعلميمحمد وحيد فاضل عبد علي78111511006167

الصيدلة/جامعة بغداد680اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميبسمه باسم نصيف جاسم79111512076021

الصيدلة/جامعة بغداد680ثانوية زبيدة للبناتعلميفاطمه رحيم محمد علوان80111512108084

الصيدلة/جامعة بغداد680ثانوية عدن للبناتعلميرفيف عيسى عجمي طاهر81111512094027

الصيدلة/جامعة بغداد680ثانوية اغادير للبناتعلميتبارك سمير عارف حديد82111512103021

الصيدلة/جامعة بغداد680ثانوية المتميزاتعلمينور الهدى هاشم خليل ابراهيم83111512113091

الصيدلة/جامعة بغداد680ثانوية اغادير للبناتعلميانيه مهند عبد الرحمن صالح84111512103011

الصيدلة/جامعة بغداد679.9ثانوية المتميزاتعلميفاطمه احمد ابراهيم ولي85111512113063

الصيدلة/جامعة بغداد679.2ثانوية المتميزينعلميحسن عبد الكريم عبد هللا علوان86111511010018

الصيدلة/جامعة بغداد679ثانوية زبيدة للبناتعلمياشواق سالم عبد الرزاق حسين87111512108007

الصيدلة/جامعة بغداد679ثانوية المودة للبناتعلميسرى علي حمودي شتران88111512090013

الصيدلة/جامعة بغداد679ثانوية تبوك للبناتعلميسحر حسين فخري صالح89111512102051

النفط/الهندسة/جامعة بغداد676اعدادية االمال للبناتعلميرفيده ثامر ابراهيم حمدان90111512070043

النفط/الهندسة/جامعة بغداد675ثانوية زين العابدين للبنينعلميحسين غني محمد عبد الحسين91111511037035

النفط/الهندسة/جامعة بغداد675اعدادية االخالص للبناتعلميايثار احمد خلف صالح92111512112016

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673ثانوية ظفار للبناتعلميزهراء مناضل محمد نوري حاتم93111512091019

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673ثانوية زين العابدين للبنينعلميعلي عارف ولي حسين94111511037066

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية البصرة للبناتعلميقمر توفيق خليل رشيد95111512109094

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد643اعدادية المصطفى للبناتعلميلبنى جواد كاظم خضير96111512110165

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد643اعدادية التعاون للبناتعلميرقيه حسين علي راشد97111512105039

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد642ثانوية مؤتة للبناتعلميرغدة وجدان علي حسين98111512116011

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد636.9ثانوية المتميزاتعلميمآب احمد شهاب احمد99111512113074

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد636ثانوية اغادير للبناتعلميهدى سمير محي توفيق100111512103106

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد634ثانوية الدورة األهلية للبناتعلميزينب هاشم حازم احمد101111512093007

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد632اعدادية التقى للبناتعلميميس محمد ثبيت مهودر102111512071136
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الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد630اعدادية االصيل للبناتعلميساره حازم محمد راضي103111512064049

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد644اعدادية الحسين للبنينعلميمصطفى عبد الكاظم حسين موسى104111511013105

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد643.4ثانوية المتميزاتعلميسحر فاضل عباس محسن105111512113050

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد643ثانوية االنوار للبناتعلمياالء عامر يحيى عبد هللا106111512085005

الهندسة/جامعة بغداد674اعدادية مريم العذراء للبناتعلميبلسم صباح احمد طامي107111512073018

الهندسة/جامعة بغداد674ثانوية ابن سينا للبنينعلميمصطفى حميد محمود جاسم108111511017088

الهندسة/جامعة بغداد674ثانوية النهضة للبناتعلميلقاء عبد العزيز حمود سلمان109111512067072

الهندسة/جامعة بغداد672ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلمياكرم رياض مصلح صالح110111511156020

الهندسة/جامعة بغداد671.2ثانوية المتميزاتعلميبسمه رعد عبد الرحمن سلمان111111512113015

الهندسة/جامعة بغداد671ثانوية النهضة للبناتعلميسلسبيل خليل جديع حمادي112111512067050

الهندسة/جامعة بغداد671ثانوية شط العرب للبناتعلميفرح ضياء عبد علي احمد113111512062044

الهندسة/جامعة بغداد669.4الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميمحمد قاسم عبد الحسين عباس114111511045022

الهندسة/جامعة بغداد669ثانوية العزة للبناتعلميزينب سعد عبد االمير محمود115111512060007

الهندسة/جامعة بغداد668اعدادية البصرة للبناتعلميشمس نبيل عبد المحسن حسن116111512109074

الهندسة/جامعة بغداد668ثانوية زين العابدين للبنينعلمياحمد عبد هللا حسن علي117111511037011

الهندسة/جامعة بغداد668ثانوية ابن سينا للبنينعلمياحمد عالء الدين نجم عبد118111511017010

الهندسة/جامعة بغداد668اعدادية المنهل للبناتعلميساره مؤيد لفته محسن119111512114054

الهندسة/جامعة بغداد668اعدادية حماة للبناتعلميريام حميد عبد الكاظم عبد الحسن120111512084060

الهندسة/جامعة بغداد667ثانوية اغادير للبناتعلميمريم صائب صالح احمد121111512103086

الهندسة/جامعة بغداد667ثانوية االنوار للبناتعلميزينب عبد هادي عباس122111512085026

الهندسة/جامعة بغداد666.3الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلمياحمد جميل جاسم الزم123111511045003

الهندسة/جامعة بغداد666اعدادية دمشق للبنينعلميسيف الدين سلمان حمد رجا124111511021076

الهندسة/جامعة بغداد666اعدادية حماة للبناتعلمياية عماد جعفر احمد125111512084023

الهندسة/جامعة بغداد666اعدادية تطوان للبنينعلميمحمد زياد محمود عبد السالم126111511018128

الهندسة/جامعة بغداد665.1ثانوية المتميزينعلميسجاد مازن صاحب محمد127111511010030

الهندسة/جامعة بغداد665ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلمياريج حميد عبد محمد128111512126001

الهندسة/جامعة بغداد665ثانوية زين العابدين للبنينعلميمحمد عطا عبيد عطية129111511037089

الهندسة/جامعة بغداد665اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميابراهيم ميران جبار عبد حسين130111511016035

الهندسة/جامعة بغداد664.1ثانوية المتميزينعلميابراهيم احمد شاكر محمد طاهر131111511010005

الهندسة/جامعة بغداد664اعدادية مريم العذراء للبناتعلميسارة ابراهيم عبد السالم خليل132111512073054

الهندسة/جامعة بغداد664اعدادية المستقبل للبناتعلميتبارك مخلف عبد الهادي مجيد133111512101021

الهندسة/جامعة بغداد664اعدادية التعاون للبناتعلميهبه حاتم ابو الهيل راضي134111512105113

الهندسة/جامعة بغداد664اعدادية المصطفى للبناتعلميمريم علي محمود علي135111512110175

الهندسة/جامعة بغداد664ثانوية عائشة للبناتعلميصفا عباس كريم كاظم136111512082050
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الهندسة/جامعة بغداد663.6ثانوية المتميزينعلميعبد هللا ماجد حميد جعفر137111511010041

الهندسة/جامعة بغداد663اعدادية هند للبناتعلميمريم ميثم صادق محمد جواد138111512079051

الهندسة/جامعة بغداد663اعدادية مريم العذراء للبناتعلميانفال منذر عياش حسين139111512073007

الهندسة/جامعة بغداد663ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميدينا عامر عبد الحسين حسون140111512077015

الهندسة/جامعة بغداد663اعدادية ابابيل  للبناتعلميهاله سعدي صالح مهدي141111512111041

الهندسة/جامعة بغداد663اعدادية السياب للبنينعلميحسن حامد توفيق جواد142111511028028

الهندسة/جامعة بغداد662ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميرند صباح كاظم هادي143111512126019

الهندسة/جامعة بغداد661ثانوية االنوار للبناتعلميمروه احسان عليوي حمادي144111512085044

الهندسة/جامعة بغداد661ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلمينور جاسم حمادي حسن145111512066052

الهندسة/جامعة بغداد660اعدادية تطوان للبنينعلميمحمد عامر حكمت جبير146111511018132

الهندسة/جامعة بغداد660ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميهبه مؤيد علي خليل147111512126053

الهندسة/جامعة بغداد660النازحاتعلميسميه عفيف عايد فرحان148111512501017

الهندسة/جامعة بغداد660ثانوية الثوار للبنينعلميقتيبه صالح عبد حمد149111511012041

الهندسة/جامعة بغداد659اعدادية السيوطي للبنينعلميضرغام عبد احمد عبيد150111511155010

الهندسة/جامعة بغداد659ثانوية الزهور للبناتعلميساره جاسم محمد علي151111512078013

الهندسة/جامعة بغداد659اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميساره جواد مطر نعمه152111512076060

الهندسة/جامعة بغداد659ثانوية االنوار للبناتعلمينور احمد كاظم غبن153111512085052

الهندسة/جامعة بغداد659ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلمينور حيدر هالل عبد الحسين154111512066053

الهندسة/جامعة بغداد659اعدادية التعاون للبناتعلمياالء مهند صبيح بشير155111512105005

الهندسة/جامعة بغداد658ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميفاطمه عماد علي هادي156111512126041

الهندسة/جامعة بغداد658اعدادية التقى للبناتعلميسلسبيل رحيم حسن رسن157111512071089

الهندسة/جامعة بغداد658اعدادية المعارف للبنينعلميمصطفى عبد الكريم مخلف سالم158111511005150

الهندسة/جامعة بغداد658ثانوية اغادير للبناتعلميمروه عصام سلمان جواد159111512103084

الهندسة/جامعة بغداد657.8ثانوية المتميزينعلميحامد ماجد عبد الحسين علي160111511010015

الهندسة/جامعة بغداد657ثانوية عائشة للبناتعلمياديان جاسم حسين جراد161111512082001

الهندسة/جامعة بغداد657ثانوية العقيدة للبناتعلميرغد صالح مهدي غليم162111512074026

الهندسة/جامعة بغداد657ثانوية زين العابدين للبنينعلميحسن باسم حسين محمد163111511037025

الهندسة/جامعة بغداد657ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميزينه فاروق علي حسين164111512075042

الهندسة/جامعة بغداد656اعدادية البتول للبناتعلميطيبة وهاب ناصر حسين165111512072050

الهندسة/جامعة بغداد656اعدادية التقى للبناتعلميزينب عزيز جعاز حسين166111512071079

الهندسة/جامعة بغداد656ثانوية عشتار للبناتعلميرفيده مظهر حميد رشيد167111512086018

الهندسة/جامعة بغداد656اعدادية البصرة للبناتعلميمها عقيل يوسف شاكر168111512109106

الهندسة/جامعة بغداد656ثانوية ذات العيون للبناتعلميإيالف بشير عبد الزهره خلخال169111512104003

الهندسة/جامعة بغداد656اعدادية السيدية للبنينعلميعبد هللا فرحان صبري علي170111511004308
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الهندسة/جامعة بغداد655ثانوية عائشة للبناتعلميبدور ياسين عبد هللا علي171111512082016

الهندسة/جامعة بغداد655اعدادية المصطفى للبناتعلميايه هاشم حسن محمود172111512110023

الهندسة/جامعة بغداد655اعدادية ذو الفقار للبنينعلميحسنين رياض فوزي ابراهيم173111511006053

الهندسة/جامعة بغداد655ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميشروق عماد عبد اسماعيل174111512066031

الهندسة/جامعة بغداد654ثانوية تبوك للبناتعلميلينا محمد محمود نجم175111512102070

الهندسة/جامعة بغداد654اعدادية التعاون للبناتعلميبان احمد ثامر محسن176111512105015

الهندسة/جامعة بغداد653اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعمر أحمد أبراهيم مصلح177111511016119

الهندسة/جامعة بغداد653اعدادية المنهل للبناتعلميزينه كريم عزيز حسن178111512114049

الهندسة/جامعة بغداد653ثانوية ذات العيون للبناتعلمينبأ شهاب احمد عداي179111512104060

الهندسة/جامعة بغداد653اعدادية المحمودية للبنينعلميمصطفى يحيى زكي عبد180111511023119

الهندسة/جامعة بغداد653اعدادية الحكيم للبنينعلميعبد هللا رعد رحيم جاسم181111511032032

الهندسة/جامعة بغداد652ثانوية عدن للبناتعلميهديل أسعد مكي عباس182111512094067

الهندسة/جامعة بغداد652ثانوية زين العابدين للبنينعلميعلي قصي كامل ناصر183111511037075

الهندسة/جامعة بغداد651ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميايهاب حمد كاظم مهاوش184111511156028

الهندسة/جامعة بغداد651اعدادية السيدية للبنينعلميطارق زياد نعمه سلمان185111511004120

الهندسة/جامعة بغداد651اعدادية العراق الجديد للبنينعلميحسن فريد غربي ناصر186111511011048

الهندسة/جامعة بغداد651اعدادية المصطفى للبناتعلميزينب جاسم محمد187111512110090

الهندسة/جامعة بغداد650اعدادية األمل للبناتعلميرانيه احمد محمد مهدي188111512065023

الهندسة/جامعة بغداد650ثانوية االقصى االهلية للبناتعلميحنان عامر محمد علي حميد189111512124006

الهندسة/جامعة بغداد650ثانوية المعرفة للبناتعلميمريم محمد مكتوب افنيطل190111512133053

الهندسة/جامعة بغداد650اعدادية الروافد للبنينعلميبكر عبد هللا عبيد مراح191111511025026

الهندسة/جامعة بغداد650ثانوية عشتار للبناتعلمياسيل احمد سعود عايز192111512086007

الهندسة/جامعة بغداد650اعدادية االمال للبناتعلميغفران سمير ابراهيم بشري193111512070086

الهندسة/جامعة بغداد650ثانوية اسماء للبناتعلميسلوى حسين محمد علي194111512100031

الهندسة/جامعة بغداد649ثانوية رفيدة للبناتعلميهاجر محمد جالوي راضي195111512106070

الهندسة/جامعة بغداد649ثانوية وهران للبناتعلميرغد عباس حسن عطيه196111512115008

الهندسة/جامعة بغداد649اعدادية الروابي للبنينعلميحسين مجيد رشيد علي197111511026034

الهندسة/جامعة بغداد649اعدادية الجمهورية للبناتعلميمريم صالح محمد رضا198111512068085

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد672.6ثانوية المتميزاتعلميساره فؤاد عبد الحمزه ناصر199111512113046

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد672ثانوية اغادير للبناتعلميسما سعد ماجد عبد200111512103056

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد672اعدادية ابابيل  للبناتعلميزهراء عادل عباس علوان201111512111013

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد672ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميهدير كريم عبد كاظم202111512126054

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد671.9ثانوية المتميزاتعلميفاطمه ربيع عبد علي لطيف203111512113068

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد671اعدادية البتول للبناتعلميرقية صالح صبري صالح204111512072031
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الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد671اعدادية المصطفى للبناتعلميمروة هيثم هاشم حسن205111512110168

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد670اعدادية التقى للبناتعلميسجى عامر عبد مهدي206111512071088

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد670اعدادية حماة للبناتعلميتمارا زيد طالب نجم207111512084038

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد670ثانوية ابن سينا للبنينعلميمصطفى علي عبد الرحيم شكري208111511017090

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد668اعدادية االخالص للبناتعلميمريم محمد ناصر حسين209111512112148

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد667.2ثانوية المتميزاتعلميلينه جمال محسن علي210111512113073

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد665اعدادية السيوطي للبنينعلميبشير عبد هللا مرزوك بشير211111511155006

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد665اعدادية المحمودية للبناتعلميعلياء طارق عبيد علي212111512080100

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد665ثانوية دار المعارف األهلية للبنينعلميسيف حيدر فاضل مصطفى213111511039011

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد665اعدادية البتول للبناتعلميرند خالد صكبان حميد214111512072033

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد665اعدادية حماة للبناتعلميآيه نعيم ظاهر خضير215111512084004

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد665اعدادية السياب للبنينعلميعلي اسماعيل شنان دشر216111511028061

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد664ثانوية عدن للبناتعلميهاجر رياض رشيد مجيد217111512094063

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663اعدادية االخالص للبناتعلميتبارك محمد شهاب احمد218111512112037

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663ثانوية زبيدة للبناتعلميضحى ستار عبد الجبار قاسم219111512108074

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميسجى نزار محمد رؤوف220111512076064

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد662ثانوية العقيدة للبناتعلميسجى محمد علي فرج221111512074053

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد661ثانوية رفيدة للبناتعلميأيه باسم محمد ابراهيم222111512106002

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد661ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميعال كريم عبيس نجم223111512075063

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660اعدادية التقى للبناتعلميزهراء عباس دحام عبد هللا224111512071068

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660اعدادية التعاون للبناتعلميفاطمه محمد جاسم عبد الساده225111512105089

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660ثانوية ابن سينا للبنينعلميكرار علي محسن حميد226111511017064

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660اعدادية المحمودية للبنينعلميمصطفى محمد داود حسن227111511023116

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660اعدادية الوركاء للبنينعلميسجاد جبار محسن كاظم228111511027050

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658ثانوية عائشة للبناتعلميمروة سماح شياع عودة229111512082060

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658اعدادية المحمودية للبنينعلميمصطفى طه خضير عبد230111511023111

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658ثانوية نون والقلم األهلية للبناتعلميزهراء عالء محسن طاهر231111512097012

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعلي رشاد حميد عاجل232111511011121

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد657.3ثانوية المتميزاتعلميزينب سعد عبد هللا حسن233111512113041

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد571اعدادية المعارف للبنينعلميعلي شاكر محمود ابراهيم234111511005095

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد571ثانوية العقيدة للبناتعلميفاطمة ضياء جاسم عبد الغني235111512074067

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد570اعدادية العامل للبنينعلمياحمد محمد كامل حسين236111511015017

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد570ثانوية عدن للبناتعلميماريا ابراهيم سليم حسين237111512094050

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد569اعدادية المستقبل للبناتعلميافنان حيدر حسين مهدي238111512101011
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الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد567اعدادية االخالص للبناتعلميبشرى مهدي جبر طميغ239111512112031

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد566اعدادية التقى للبناتعلميسارة حازم جواد مطلك240111512071085

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد565ثانوية الثوار للبنينعلميأسماعيل ياسين علوان عبد241111511012008

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد564ثانوية عدن للبناتعلميايه محمد صديق عبد الكريم عبد الخالق242111512094013

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد563ثانوية ظفار للبناتعلميهديل أمجد خليل ابراهيم243111512091054

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد561ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميسالم شافي حميد دحل244111511156051

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد561ثانوية زبيدة للبناتعلميشهالء راضي زغيرون فرحان245111512108068

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد561اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعبد الرحمن محمود جميل أحمد246111511011094

العلوم/جامعة بغداد641ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميفاطمه حسين احمد عباس247111512066039

العلوم/جامعة بغداد634اعدادية التقى للبناتعلميمينا علي صالح احمد248111512071138

العلوم/جامعة بغداد633ثانوية عدن للبناتعلميايات سمير محمود مطلك249111512094009

العلوم/جامعة بغداد633ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميريام حسين خضير يونس250111512126021

العلوم/جامعة بغداد633ثانوية المعرفة للبناتعلميصفا ابراهيم محمود جاسم251111512133040

العلوم/جامعة بغداد630ثانوية المتميزينعلميفيصل غازي سحاب عبيد252111511010058

العلوم/جامعة بغداد629اعدادية النهار للبناتعلميفاطمه حسين عباس عبهول253111512127034

العلوم/جامعة بغداد629ثانوية رفيدة للبناتعلمينور باسل علي حسين254111512106064

العلوم/جامعة بغداد628اعدادية االصيل للبناتعلميرغد رعد محمد صالح مهدي255111512064031

العلوم/جامعة بغداد628اعدادية المحبة للبنينعلميحسين سلمان قاسم داود256111511003012

العلوم/جامعة بغداد628ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميعالء احمد عبد سلمان257111511156078

العلوم/جامعة بغداد628ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلمياطياف حسين خضير يونس258111512126005

العلوم/جامعة بغداد626اعدادية الجمهورية للبناتعلميامنه عماد فوزي جميل259111512068008

العلوم/جامعة بغداد626اعدادية رقية للبناتعلميموج خضير عباس خضير260111512069026

العلوم/جامعة بغداد625اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميكاظم عطيه علي نغموش261111511009103

العلوم/جامعة بغداد624ثانوية المجد العربي للبنينعلميعلي نجم عبد والي262111511033021

العلوم/جامعة بغداد624اعدادية السياب للبنينعلميحيدر حسن كاظم سلمان263111511028038

العلوم/جامعة بغداد623ثانوية ذات العيون للبناتعلميزهراء حسن خضير درباش264111512104023

العلوم/جامعة بغداد623اعدادية األمل للبناتعلميدعاء اسامه سعيد عبد الرضا265111512065019

العلوم/جامعة بغداد622.9ثانوية المتميزاتعلميآيه محمد شاكر خميس266111512113006

العلوم/جامعة بغداد622اعدادية المعراج للبنينعلميذو الفقار جواد عبد الحسين عباس267111511024014

العلوم/جامعة بغداد622اعدادية المعراج للبنينعلميعلي رائد جواد كاظم268111511024028

العلوم/جامعة بغداد622ثانوية شط العرب للبناتعلميعلياء علي حسين علي269111512062039

العلوم/جامعة بغداد621.2ثانوية المتميزاتعلميضحى احمد رحيمة حمود270111512113054

العلوم/جامعة بغداد621اعدادية االخالص للبناتعلميايه احمد محسن عليوي271111512112022

العلوم/جامعة بغداد621ثانوية المعرفة للبناتعلميفاطمة حسين سلمان حسين272111512133049
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العلوم/جامعة بغداد620.3ثانوية المتميزاتعلميهاجر ناطق فحل جزاع273111512113096

العلوم/جامعة بغداد620اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعلي جاسم سالم خلف274111511011118

العلوم/جامعة بغداد620اعدادية البصرة للبناتعلميرانيا باسم جاسم عبد الحسين275111512109039

العلوم/جامعة بغداد619ثانوية تبوك للبناتعلمياالء كرومي علي مصلح276111512102007

العلوم/جامعة بغداد619اعدادية الحكيم للبنينعلميعلي رياض عبود عويد277111511032038

العلوم/جامعة بغداد619ثانوية الزهراء للبناتعلميحنين سالم خفيف سلمان278111512088007

العلوم/جامعة بغداد618ثانوية تبوك للبناتعلمياسراء احمد عبد القادر حمد279111512102002

العلوم/جامعة بغداد618ثانوية المعرفة للبناتعلميهبة معافي رشيد محمد280111512133062

العلوم/جامعة بغداد617ثانوية ظفار للبناتعلميساره فالح حسين فليح281111512091025

العلوم/جامعة بغداد616ثانوية نور العلم للبناتعلميآيه قصي قيس عبد العزيز282111512118006

العلوم/جامعة بغداد616ثانوية اسماء للبناتعلميثريا حسين سعود احمد283111512100054

العلوم/جامعة بغداد615اعدادية المحمودية للبنينعلميمحمد ياسين بدر ياسين284111511023106

العلوم/جامعة بغداد615اعدادية المحمودية للبناتعلميساره محمد مهدي حسين285111512080073

العلوم/جامعة بغداد615ثانوية الضرغام للبنينعلمياحمد اثير عبد الهادي جودة286111511014003

العلوم/جامعة بغداد614اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميهشام ضياء عبد حسن287111511009148

العلوم/جامعة بغداد614ثانوية الثوار للبنينعلميعبد هللا عادل اسماعيل رضا288111511012032

العلوم/جامعة بغداد614ثانوية تبوك للبناتعلمياية ماجد عبيد كريم289111512102017

العلوم/جامعة بغداد613اعدادية البصرة للبناتعلميحنين عبد الناصر عبد الخالق علي290111512109029

العلوم/جامعة بغداد613ثانوية عدن للبناتعلميحوراء عباس جبار صاحب291111512094021

العلوم/جامعة بغداد613اعدادية المنهل للبناتعلمياسماء فالح ابراهيم محمد292111512114004

العلوم/جامعة بغداد612ثانوية رفيدة للبناتعلميتبارك نزار عبد الحسن شهاب293111512106014

العلوم/جامعة بغداد611ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميسجى مسلم ثنوان محمد294111512089042

العلوم/جامعة بغداد611اعدادية األمل للبناتعلميهدير ناظم عبد الحسين هادي295111512065076

العلوم/جامعة بغداد610ثانوية المتميزاتعلميزينب فارس عبد الخالق حسن296111512113042

العلوم/جامعة بغداد610ثانوية حليمة السعدية للبناتعلميوئام محمد عبد الباقي خماس297111512087020

العلوم/جامعة بغداد610ثانوية زين العابدين للبنينعلميمحمد عباس غالم حسين علي298111511037088

العلوم/جامعة بغداد610اعدادية المعارف للبنينعلميمصطفى علي احمد عبد هللا299111511005151

العلوم/جامعة بغداد609.4ثانوية المتميزينعلميصادق حيدر صادق خلف300111511010032

العلوم/جامعة بغداد609ثانوية شط العرب للبناتعلميطيبه سمير سعيد غني301111512062035

العلوم/جامعة بغداد609اعدادية الحسين للبنينعلميعبد هللا محمد طاهر مهدي302111511013061

العلوم/جامعة بغداد609اعدادية ابابيل  للبناتعلميداليا علي عبد الحسين عطيه303111512111006

العلوم/جامعة بغداد609اعدادية المحبة للبنينعلميزيد فراس بدر راضي304111511003020

العلوم/جامعة بغداد609ثانوية الزيتونة للبناتعلمياصاله عبد علوان عباس305111512061004

العلوم/جامعة بغداد608ثانوية الصحة األهلية للبناتعلميهاجر مثنى نوري شاكر306111512096033
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العلوم/جامعة بغداد608ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلمياميره مهند عادل عبد الرضا307111512075010

العلوم/جامعة بغداد608اعدادية االصيل للبناتعلميزينب عالء حسين هادي308111512064046

العلوم/جامعة بغداد607اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميمحمد كريم حسين صحن309111511008125

العلوم/جامعة بغداد607ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميامنه ماجد عزيز كاظم310111512066005

العلوم/جامعة بغداد607ثانوية دار السالم االهلية للبناتعلميايناس علي مظفر محمد حسين311111512131003

العلوم/جامعة بغداد607ثانوية الصحة األهلية للبناتعلميحنين اياد كاظم جبار312111512096009

العلوم/جامعة بغداد606ثانوية النهضة للبناتعلميزينب لطيف عبد هللا حمد313111512067047

العلوم/جامعة بغداد606ثانوية رفيدة للبناتعلميرنا احمد محمد عيالن314111512106026

العلوم/جامعة بغداد606اعدادية المستقبل للبناتعلميسجى كريم علوان حسين315111512101052

العلوم/جامعة بغداد605.7ثانوية المتميزاتعلميبسمه اسامه فهمي محمد316111512113014

العلوم/جامعة بغداد604اعدادية المنهل للبناتعلميسفانه رعد كاظم داود317111512114060

العلوم/جامعة بغداد604اعدادية االخالص للبناتعلميحوراء حافظ مرزه حمزه318111512112041

العلوم/جامعة بغداد604ثانوية حليمة السعدية للبناتعلمينادين حسن لفته ناهي319111512087017

العلوم/جامعة بغداد604ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميمحمد سلمان حمد علوان320111511156110

العلوم/جامعة بغداد604اعدادية العراق الجديد للبنينعلمياحمد عزيز عبد االمير رشيد321111511011020

العلوم/جامعة بغداد603اعدادية المصطفى للبناتعلميرقية امير صاحب صادق322111512110067

العلوم/جامعة بغداد603ثانوية عدن للبناتعلميميسم عبد سعيد عبد323111512094055

العلوم/جامعة بغداد603اعدادية االمال للبناتعلميرقيه محمود عبيد علوان324111512070045

العلوم/جامعة بغداد603اعدادية االخالص للبناتعلمياستبرق احمد علي حسن325111512112003

العلوم/جامعة بغداد603ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميايه طعمه حسين جياد326111512075013

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية حماة للبناتعلميطيبه شاكر تركي حمزه327111512084100

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية المحمودية للبناتعلميزبيده هيثم سلمان ابراهيم328111512080060

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية النهار للبناتعلميجنان محمود كاظم محمود329111512127013

العلوم/جامعة بغداد601اعدادية مريم العذراء للبناتعلميسالي هاشم عباس جاسم330111512073059

العلوم/جامعة بغداد601اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميمنتظر احمد مهدي بحر331111511008146

العلوم/جامعة بغداد600ثانوية العقيدة للبناتعلميفرقان محمد علي حسون332111512074069

العلوم/جامعة بغداد600ثانوية تبوك للبناتعلميزبيدة مهدي فرهود عطوان333111512102041

العلوم/جامعة بغداد600اعدادية البتول للبناتعلمينور نجم عبد فرحان334111512072079

العلوم/جامعة بغداد600اعدادية العراق الجديد للبنينعلميذو الفقار جاسم محمد حسين335111511011066

العلوم/جامعة بغداد600اعدادية النهار للبناتعلميأريج شهيد لويج سلمان336111512127001

العلوم/جامعة بغداد599اعدادية التعاون للبناتعلميهاجر هاني عبد الحسين سعدون337111512105111

العلوم/جامعة بغداد599ثانوية اغادير للبناتعلميسرى رعد عبد هللا عبد االمير338111512103053

العلوم/جامعة بغداد598اعدادية ذو الفقار للبنينعلميحسين كمال جهاد جميل339111511006063

العلوم/جامعة بغداد598اعدادية المحمودية للبناتعلميرفل محمد لفته محمد340111512080048
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العلوم/جامعة بغداد597.8ثانوية المتميزاتعلميروان جبار عبد الصاحب كاظم341111512113034

العلوم/جامعة بغداد597اعدادية حماة للبناتعلميآيه احسان علي جاسم342111512084001

العلوم/جامعة بغداد597ثانوية العال المسائية للبنينعلميعدنان عالء سالم عبيد343111511203121

العلوم/جامعة بغداد596اعدادية الروابي للبنينعلميعمار محمود عبيد جواد344111511026089

العلوم/جامعة بغداد596اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميسميه قصي عبد األمير علي345111512076069

العلوم/جامعة بغداد596اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلمياسراء جاسم شمخي جبر346111512076010

العلوم/جامعة بغداد596ثانوية شط العرب للبناتعلميايات انور علي محمد347111512062005

العلوم/جامعة بغداد596ثانوية الثوار للبنينعلميأحمد ضياء سبع سلمان348111511012004

العلوم/جامعة بغداد595ثانوية رفيدة للبناتعلميطيبه محمد علي خلف349111512106046

العلوم/جامعة بغداد595ثانوية تبوك للبناتعلمينور صبري احمد خليفة350111512102089

العلوم/جامعة بغداد595ثانوية زبيدة للبناتعلميغدير معين جبر متعب351111512108078

العلوم/جامعة بغداد594اعدادية االمال للبناتعلمياخالص عماد علي اسود352111512070003

العلوم/جامعة بغداد593اعدادية البصرة للبناتعلميآيات عبد السالم سالم مهدي353111512109001

العلوم/جامعة بغداد593اعدادية المنهل للبناتعلميزهراء عقيل نجم عبود354111512114042

العلوم/جامعة بغداد592ثانوية الصحة األهلية للبناتعلميمريم قدوري عبد قدوري355111512096027

العلوم/جامعة بغداد592ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميتبارك عمار صباح صالح356111512075016

العلوم/جامعة بغداد591اعدادية المصطفى للبناتعلميآمنة فياض جاسم جياد357111512110001

العلوم/جامعة بغداد591ثانوية الفرات االهلية للبنينعلميمحمد فراس محمد عباس358111511041042

العلوم/جامعة بغداد591اعدادية المعارف للبنينعلميصالح جهاد اسماعيل رزوك359111511005066

العلوم/جامعة بغداد591اعدادية المصطفى للبناتعلميميس محمد كريم مزهر360111512110183

العلوم/جامعة بغداد590اعدادية المنهل للبناتعلميآمنه رعد مسلم اسماعيل361111512114001

العلوم/جامعة بغداد590اعدادية حماة للبناتعلميغاده عبد الرحمن حمودي احمد362111512084106

العلوم/جامعة بغداد590اعدادية تطوان للبنينعلميمحمد االمين ثائر عبد السالم عبد الرزاق363111511018120

العلوم/جامعة بغداد590ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميايناس شهاب احمد علي364111512077007

العلوم/جامعة بغداد590ثانوية االبتكار المختلطةعلميوجدان ياس خضير عباس365111512151017

العلوم/جامعة بغداد590اعدادية التعاون للبناتعلميزهراء عبد الحليم علي احمد366111512105048

العلوم/جامعة بغداد589اعدادية الوركاء للبنينعلمييوسف زياد خليل اسماعيل367111511027140

العلوم/جامعة بغداد589اعدادية ذو الفقار للبنينعلميرامي حميد زهير ابو جري368111511006075

العلوم/جامعة بغداد588.9ثانوية المتميزينعلميحسين علي صادق داود369111511010020

العلوم/جامعة بغداد588اعدادية الحسين للبنينعلميامجد هالل عبد رسن370111511013016

العلوم/جامعة بغداد588اعدادية المحمودية للبنينعلميابراهيم حربي حسن سلومي371111511023001

العلوم/جامعة بغداد588اعدادية ابابيل  للبناتعلميصفا حافظ محسن محي372111512111024

العلوم/جامعة بغداد588ثانوية اغادير للبناتعلميتوبه صالح طه محمود373111512103024

العلوم/جامعة بغداد587ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميهالة محمد حمادي صكر374111512066057
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العلوم/جامعة بغداد587اعدادية العامل للبنينعلمياحمد حسن خدام عبد375111511015004

العلوم/جامعة بغداد587اعدادية الروابي للبنينعلميمصطفى عبد النبي نايف كصب376111511026125

العلوم/جامعة بغداد586اعدادية المحمودية للبناتعلميرفل صباح علي نجم377111512080046

العلوم/جامعة بغداد586ثانوية نون والقلم األهلية للبناتعلميشهد ابراهيم عبد الجليل محمد378111512097018

العلوم/جامعة بغداد585اعدادية المستقبل للبناتعلميزهراء عبد الوهاب سعيد علي379111512101044

العلوم/جامعة بغداد584ثانوية الصحة األهلية للبناتعلميرنا عادل حسين الحمد380111512096015

العلوم/جامعة بغداد584اعدادية الحسين للبنينعلميزيد كاظم شنيشل شناوه381111511013036

العلوم/جامعة بغداد584ثانوية السجدة للبناتعلميكوثر سلمان كاظم علي382111512120008

العلوم/جامعة بغداد584اعدادية المستقبل للبناتعلميطيبه سعد اكرم صبري383111512101062

العلوم/جامعة بغداد584ثانوية اغادير للبناتعلميحواء يوسف مجيد خلف384111512103028

العلوم/جامعة بغداد583ثانوية اغادير للبناتعلميغاده ميثم سلمان غلوم385111512103070

العلوم/جامعة بغداد583ثانوية ظفار للبناتعلمينور علي جليل علي386111512091050

العلوم/جامعة بغداد583اعدادية العراق الجديد للبنينعلميمحمد عبد الكريم محمد حسن387111511011159

العلوم/جامعة بغداد583ثانوية المتميزينعلميمحمد مظفر ودود حبيب388111511010069

العلوم/جامعة بغداد582.2ثانوية النهضة للبناتعلميهاجر هاشم سلمان حميد389111512067093

العلوم/جامعة بغداد582اعدادية مريم العذراء للبناتعلميايه خالد خلف عبد هللا390111512073015

العلوم/جامعة بغداد582اعدادية المستقبل للبناتعلميياسمين ابراهيم عبد لفته391111512101095

العلوم/جامعة بغداد581ثانوية النهضة للبناتعلميداليا ماهر مصطفى عطا هللا392111512067029

العلوم/جامعة بغداد581ثانوية ابن سينا للبنينعلمياحمد سالم بداي عاصي393111511017006

العلوم/جامعة بغداد581اعدادية التعاون للبناتعلميشهد خالد فرحان خضير394111512105071

العلوم/جامعة بغداد581اعدادية التعاون للبناتعلميمروه حمزه كاين عبد نور395111512105094

العلوم/جامعة بغداد580اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعلي سعد عبد الحسين محمد396111511016108

العلوم/جامعة بغداد580ثانوية حليمة السعدية للبناتعلمينبأ عامر مهدي حسن397111512087018

العلوم/جامعة بغداد579.5ثانوية المتميزاتعلميهبه عبد الرحمن خضير عبد الحسين398111512113098

العلوم/جامعة بغداد579اعدادية الروافد للبنينعلميقاسم محمد احمد محمد399111511025085

العلوم/جامعة بغداد579ثانوية العقيدة للبناتعلميامنه عبد المطلب عباس جبر400111512074003

العلوم/جامعة بغداد578اعدادية الفارابي للبنينعلميمصطفى علي محمود حسين401111511002147

العلوم/جامعة بغداد578اعدادية السيدية للبنينعلميمحمد باسم محمد جاسم402111511004222

العلوم/جامعة بغداد578اعدادية المعارف للبنينعلميخطاب حمدي تركي حمادي403111511005050

العلوم/جامعة بغداد577اعدادية األمل للبناتعلميرسل احمد عيفان حمزه404111512065029

العلوم/جامعة بغداد577اعدادية مريم العذراء للبناتعلميرحاب جاسم محمد عاصي405111512073036

العلوم/جامعة بغداد576اعدادية التقى للبناتعلميديانا علي عبد الحليم عبد الحسين406111512071045

العلوم/جامعة بغداد576ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميعبد الخالق بكر عبد حسن407111511156063

العلوم/جامعة بغداد576ثانوية اغادير للبناتعلميصابرين جالل صياح واكع408111512103063
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الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد561اعدادية ابابيل  للبناتعلميرنا حامد عبد هللا موسى409111512111008

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد561ثانوية مؤتة للبناتعلميماجده محمد حميد مصطفى410111512116028

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد560اعدادية االمال للبناتعلميزهراء محمود عبيد علوان411111512070054

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد559ثانوية المعرفة للبناتعلمياسراء سامي عبيد احمد412111512133005

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد559ثانوية السجدة للبناتعلميمنار رياض عيسى حسن413111512120009

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد618ثانوية المعرفة للبناتعلميصابرين حمود حسين نجم414111512133039

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد564اعدادية البتول للبناتعلميهاجر حسين عباس شوكه415111512072080

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد557اعدادية ابابيل  للبناتعلميهيام كاظم حسن مهدي416111512111044

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد557اعدادية حماة للبناتعلميسمر محمد هاشم ناصر417111512084087

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد557اعدادية مريم العذراء للبناتعلميشهد حسين محمد احمد418111512073067

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد555ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميعائشه كريم عباس عبد هللا419111512126038

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد553اعدادية المصطفى للبناتعلمينور فاضل جبر موسى420111512110195

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد553اعدادية التقى للبناتعلميزينب مهدي عبد المحمد ناجي421111512071081

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد547اعدادية المستقبل للبناتعلميلينا حامد علي حسين422111512101070

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد545اعدادية البصرة للبناتعلميزهراء خضير عبد هللا وادي423111512109050

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد544اعدادية االمال للبناتعلميبيداء طارق خلف طه424111512070030

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد544اعدادية المصطفى للبناتعلميضحى حسين عبد السادة لعيبي425111512110145

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد543اعدادية ابابيل  للبناتعلميزهراء سمير منصور علي426111512111012

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد543ثانوية الزيتونة للبناتعلميفرقان نزار عبد الغفار رسن427111512061039

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد542اعدادية المصطفى للبناتعلميطيبه عباس هادي محسن428111512110149

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد541ثانوية السماحة المسائية للبناتعلمياسراء احمد فيصل رشيد429111512215001

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد540اعدادية األمل للبناتعلمياالء ماجد هادي عبد االمير430111512065008

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد540ثانوية عدن للبناتعلميزينب حقي اسماعيل توفيق431111512094032

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد539ثانوية اغادير للبناتعلميرفل حميد غيدان علوان432111512103034

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد538ثانوية مؤتة للبناتعلميآيات مهدي صاحب محيسن433111512116001

العلوم للبنات/جامعة بغداد626ثانوية الزهور للبناتعلميسجى رعد برجاس حبيب434111512078015

العلوم للبنات/جامعة بغداد605ثانوية المعرفة للبناتعلميابتسام صالح حسن حمد435111512133001

العلوم للبنات/جامعة بغداد603اعدادية االصيل للبناتعلميساره قاسم محمد حسن436111512064052

العلوم للبنات/جامعة بغداد601اعدادية التعاون للبناتعلميفاطمه عبد الكريم عبد الحسين علي437111512105088

العلوم للبنات/جامعة بغداد599ثانوية ذات النطاقين للبناتعلمينور علي احمد علي438111512077036

العلوم للبنات/جامعة بغداد590اعدادية االخالص للبناتعلميمنال يحيى قاسم منصور439111512112149

العلوم للبنات/جامعة بغداد588ثانوية شط العرب للبناتعلميهبه عدنان ابراهيم علي440111512062069

العلوم للبنات/جامعة بغداد585اعدادية المصطفى للبناتعلميصبا صباح عبيس حمزة441111512110140

العلوم للبنات/جامعة بغداد583اعدادية التعاون للبناتعلميميسون كاطع غاوي هناوي442111512105103
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العلوم للبنات/جامعة بغداد582ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميفرح وليد حسين محي443111512089064

العلوم للبنات/جامعة بغداد582اعدادية البتول للبناتعلميأميمه محمد أحمد جاسم444111512072001

العلوم للبنات/جامعة بغداد581اعدادية المصطفى للبناتعلميغدير عبد العظيم نفل مدور445111512110152

العلوم للبنات/جامعة بغداد580ثانوية اغادير للبناتعلميعيناء عبد السالم احمد حسين446111512103069

العلوم للبنات/جامعة بغداد580اعدادية البتول للبناتعلميعائشة عصام صبيح ابراهيم447111512072052

العلوم للبنات/جامعة بغداد575اعدادية الجمهورية للبناتعلميحنان حسين خضير عباس448111512068022

العلوم للبنات/جامعة بغداد573اعدادية التعاون للبناتعلميضحى محمد سعيد صاحب449111512105076

العلوم للبنات/جامعة بغداد572ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميهبه صالح مجيد حسين450111512075091

العلوم للبنات/جامعة بغداد570ثانوية المعرفة للبناتعلميايمان خالد حسين نجم451111512133010

العلوم للبنات/جامعة بغداد569اعدادية األمل للبناتعلميصفا قاسم سعيد صخي452111512065052

العلوم للبنات/جامعة بغداد569ثانوية ذات العيون للبناتعلميسارة حسن سلمان صبري453111512104028

العلوم للبنات/جامعة بغداد568ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميرفاه سعد طالب رواك454111512089020

العلوم للبنات/جامعة بغداد568ثانوية عائشة للبناتعلميضحى قحطان بكر فاضل455111512082051

العلوم للبنات/جامعة بغداد568ثانوية حليمة السعدية للبناتعلميمريم سعدون محسن أحمد456111512087014

العلوم للبنات/جامعة بغداد568اعدادية المحمودية للبناتعلميمالك صالح سالم حسون457111512080114

العلوم للبنات/جامعة بغداد568ثانوية وهران للبناتعلمينبأ علي صالح مهدي458111512115019

العلوم للبنات/جامعة بغداد567ثانوية عشتار للبناتعلمينور ناظم طارق غثوان459111512086034

العلوم للبنات/جامعة بغداد567اعدادية االمال للبناتعلميغفران احمد حسن خلف460111512070085

العلوم للبنات/جامعة بغداد566اعدادية المصطفى للبناتعلميزينب مؤيد محمد حاشوش461111512110102

العلوم للبنات/جامعة بغداد566اعدادية األمل للبناتعلمينور عبد الحسين نعمه حسين462111512065072

العلوم للبنات/جامعة بغداد565ثانوية العقيدة للبناتعلميرنا هيثم حارث سلمان463111512074030

العلوم للبنات/جامعة بغداد563اعدادية االمال للبناتعلميشيماء محمد جاسم محمد464111512070075

العلوم للبنات/جامعة بغداد563اعدادية حماة للبناتعلميدالل حسين جاسم محمد465111512084047

العلوم للبنات/جامعة بغداد563اعدادية المستقبل للبناتعلميالزهراء ثامر مظهر عبد الحسين466111512101013

العلوم للبنات/جامعة بغداد563اعدادية حماة للبناتعلميتبارك عبد هللا علوان محمد467111512084034

العلوم للبنات/جامعة بغداد561ثانوية المعرفة للبناتعلميسجى جواد كاظم احمد468111512133031

العلوم للبنات/جامعة بغداد561ثانوية عائشة للبناتعلميفرح صباح حسن عبد469111512082056

العلوم للبنات/جامعة بغداد561ثانوية المعرفة للبناتعلميرفل حسين ناجي علي470111512133022

العلوم للبنات/جامعة بغداد560ثانوية ذات العيون للبناتعلميعال رائد ساير عبد471111512104041

العلوم للبنات/جامعة بغداد559اعدادية مريم العذراء للبناتعلميمريم فراس عامر عبد الرزاق472111512073096

العلوم للبنات/جامعة بغداد559اعدادية االخالص للبناتعلميايه خالد عبد الجبار خليل473111512112025

القانون/جامعة بغداد685اعدادية ذو الفقار للبنينادبيابراهيم علي عباس ذيب474111521006001

القانون/جامعة بغداد642ثانوية وهران للبناتادبيساره احمد سمير عبد الرحمن475111522115014

القانون/جامعة بغداد635اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمهند عبد هللا حسين سعيد476111521006071
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القانون/جامعة بغداد629ثانوية حليمة السعدية للبناتادبينبراس حسين مرداس كاظم477111522087022

القانون/جامعة بغداد624اعدادية مريم العذراء للبناتادبينور عماد كاظم عطيه478111522073099

القانون/جامعة بغداد621ثانوية تبوك للبناتادبيسارية زاهد كامل حسين479111522102032

القانون/جامعة بغداد604ثانوية اسماء للبناتادبيهبه علي كامل عويد480111522100026

القانون/جامعة بغداد600اعدادية االمال للبناتادبيزينب حازم هاشم مجيد481111522070047

القانون/جامعة بغداد600اعدادية التعاون للبناتادبيدالل ثامر سعيد هاشم482111522105021

العلوم السياسية/جامعة بغداد566اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلمينور عماد فليح حسن483111512076105

العلوم السياسية/جامعة بغداد562ثانوية تبوك للبناتعلميرسل محمد سعدي حمزة484111512102034

العلوم السياسية/جامعة بغداد561ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميمروه ستار محمود مهدي485111512066045

العلوم السياسية/جامعة بغداد558.7ثانوية المتميزاتعلمينعم يزن سليم داود486111512113089

العلوم السياسية/جامعة بغداد542ثانوية تبوك للبناتادبيسارة حمزة محمود ابراهيم487111522102031

العلوم السياسية/جامعة بغداد541اعدادية االمال للبناتادبيتبارك جواد كاظم محمد488111522070024

العلوم السياسية/جامعة بغداد538اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيضحى رياض جالب موحان489111522076095

العلوم السياسية/جامعة بغداد537ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيامنة طالب عبد االمير بنيان490111522099004

العلوم السياسية/جامعة بغداد533اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيابراهيم محمد عمر شهاب491111521016024

العلوم السياسية/جامعة بغداد531اعدادية العامل للبنينادبيمصطفى محمد خزعل واشل492111521015146

العلوم السياسية/جامعة بغداد531اعدادية السيدية للبنينادبيخالد كاظم عبد الكريم دواح493111521004035

العلوم السياسية/جامعة بغداد530اعدادية التقى للبناتادبيعال صالح مهدي صالح494111522071107

العلوم السياسية/جامعة بغداد529اعدادية األمل للبناتادبيزينب صبحي عبد الكريم هادي495111522065032

العلوم السياسية/جامعة بغداد529ثانوية الشفق للبناتادبيحنين حميد محمد عباس496111522117007

العلوم السياسية/جامعة بغداد528اعدادية النهرين للبنينادبيمهند رياض هاشم مريوش497111521020099

العلوم السياسية/جامعة بغداد528اعدادية ابابيل  للبناتادبيابتسام عباس حمد حمود498111522111001

العلوم السياسية/جامعة بغداد525اعدادية النهار للبناتادبيعائشة مجيد حميد علي499111522127015

العلوم السياسية/جامعة بغداد525ثانوية االنوار للبناتادبيبثينه يوسف علي حرج500111522085012

العلوم السياسية/جامعة بغداد522اعدادية البتول للبناتادبيسرى خلف جاسم عطيه501111522072060

العلوم السياسية/جامعة بغداد522اعدادية البصرة للبناتادبيكوثر سلمان عبد هللا سهيل502111522109071

العلوم السياسية/جامعة بغداد520اعدادية االمال للبناتادبيساره ستار نجم عبد هللا503111522070054

العلوم السياسية/جامعة بغداد519اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرفاه محمود حسين جواد504111522076050

العلوم السياسية/جامعة بغداد517اعدادية البتول للبناتادبيساره سيف الدين فاضل حسين505111522072051

العلوم السياسية/جامعة بغداد516ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيهدى كاظم خلف مذكور506111522066064

العلوم السياسية/جامعة بغداد516اعدادية رقية للبناتادبيايناس جاسم نجم عبيد507111522069009

العلوم السياسية/جامعة بغداد514الخارجيونادبيسيف الدين عبد الجبار علي حسين508111521400054

العلوم السياسية/جامعة بغداد514ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبياية محمد علي صلبي509111522066007

العلوم السياسية/جامعة بغداد514اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا فاضل جهانكير كوثر510111521028033
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العلوم السياسية/جامعة بغداد512ثانوية اغادير للبناتادبياالء رياض علي حسين511111522103004

العلوم السياسية/جامعة بغداد512اعدادية التعاون للبناتادبيميس حسين حميد احمد512111522105067

العلوم السياسية/جامعة بغداد512اعدادية الرضوان للبنينادبيسلوان سعد عثمان ابراهيم513111521034032

العلوم السياسية/جامعة بغداد511اعدادية المعارف للبنينادبيابراهيم فالح ضاري سالم514111521005002

العلوم السياسية/جامعة بغداد510اعدادية األمل للبناتادبيزهراء باسم حسن علي515111522065024

العلوم السياسية/جامعة بغداد509اعدادية البتول للبناتادبيبلسم مثنى حامد عزاوي516111522072015

العلوم السياسية/جامعة بغداد509ثانوية العامرية للبنينادبيخضير رعد خضير عباس517111521044004

العلوم السياسية/جامعة بغداد507اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمريم عبد الهادي حسن مسلم518111522073083

العلوم السياسية/جامعة بغداد507ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيرسل علي كزار مدب519111522215014

العلوم السياسية/جامعة بغداد506ثانوية ظفار للبناتادبيايالف ظافر محمد عبد هللا520111522091006

العلوم السياسية/جامعة بغداد506اعدادية عمر المختار للبناتادبيمروة عمار عبد الحسين ياس521111522081049

العلوم السياسية/جامعة بغداد506اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين علي حميد باشط522111521009025

العلوم السياسية/جامعة بغداد505اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمرتضى عصمت محمود عبد الحسن523111521009090

العلوم السياسية/جامعة بغداد504اعدادية الجمهورية للبناتادبيافراح باسم مظهور علي524111522068008

العلوم السياسية/جامعة بغداد502ثانوية االحرار المختلطةادبيضيف طالب محمد وادي525111521154010

العلوم السياسية/جامعة بغداد502اعدادية األمل للبناتادبينورا حيدر صادق عبد الصاحب526111522065051

العلوم السياسية/جامعة بغداد501ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبياوس خيون حمد محمود527111521158006

العلوم السياسية/جامعة بغداد498اعدادية التقى للبناتادبيتبارك عالوي جعفر كامل528111522071027

العلوم السياسية/جامعة بغداد498ثانوية الثوار للبنينادبيمصطفى علي ابراهيم علوان529111521012083

العلوم السياسية/جامعة بغداد498اعدادية هند للبناتادبيحنين فلح حسن حمود530111522079015

التمريض/جامعة بغداد662اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميدينا طالب عذافه سلمان531111512076039

التمريض/جامعة بغداد648اعدادية حماة للبناتعلميتبارك طعمه فاضل ويس532111512084032

التمريض/جامعة بغداد639ثانوية االنوار للبناتعلميمريم خليل احمد كصب533111512085045

التمريض/جامعة بغداد637ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميعذراء كاظم عبيس جبار534111512075061

التمريض/جامعة بغداد621ثانوية عائشة للبناتعلميهالة خضير هذال طعمة535111512082075

التمريض/جامعة بغداد620اعدادية حماة للبناتعلمينوره حسين عبيد حميدي536111512084144

التمريض/جامعة بغداد619ثانوية زبيدة للبناتعلميبتول محمد حسين عبود537111512108018

الطب البيطري/جامعة بغداد625ثانوية شط العرب للبناتعلميموج زياد محمد لطيف538111512062053

الطب البيطري/جامعة بغداد607اعدادية المحمودية للبنينعلمياحمد كاظم عباس كاظم539111511023011

الطب البيطري/جامعة بغداد596.9الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميحسين كريم رحيمة فزع540111511045007

الطب البيطري/جامعة بغداد596اعدادية مريم العذراء للبناتعلميزهراء ثامر عبد الحسن عبد الصاحب541111512073047

الطب البيطري/جامعة بغداد594ثانوية عائشة للبناتعلميتبارك امين خضر بدوي542111512082018

الطب البيطري/جامعة بغداد591اعدادية تطوان للبنينعلميذو الفقار ثائر عبد هللا مصطفى543111511018041

الطب البيطري/جامعة بغداد572اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميساره واثق عبد االمير عبيد544111512076062
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الطب البيطري/جامعة بغداد570ثانوية تبوك للبناتعلمياية عبد المجيد حميد محمد545111512102015

الطب البيطري/جامعة بغداد568اعدادية التعاون للبناتعلميعهد عبد الكريم عوض زغير546111512105080

الطب البيطري/جامعة بغداد567اعدادية تطوان للبنينعلميانس احمد عريبي احمد547111511018023

الطب البيطري/جامعة بغداد562اعدادية المستقبل للبناتعلميتقى عالء نعمان سبتي548111512101022

الطب البيطري/جامعة بغداد562ثانوية شط العرب للبناتعلميوفاء عدنان سويدان علي549111512062074

الطب البيطري/جامعة بغداد561.3ثانوية المتميزينعلميعبد الحق عماد عبد الحق محمد550111511010035

الطب البيطري/جامعة بغداد560.1ثانوية المتميزينعلميزيد محمد نايف كاظم551111511010027

الطب البيطري/جامعة بغداد558اعدادية هند للبناتعلميعال عبد الستار جبار ابراهيم552111512079037

الطب البيطري/جامعة بغداد550ثانوية عدن للبناتعلميفيروز عباس حسين عبد هللا553111512094047

الطب البيطري/جامعة بغداد549ثانوية زين العابدين للبنينعلميعلي عباس فرمان محمود554111511037068

الطب البيطري/جامعة بغداد547اعدادية مريم العذراء للبناتعلميايه عمار هشام عبد الرسول555111512073017

الطب البيطري/جامعة بغداد546اعدادية هند للبناتعلمينور مجيد حميد عوده556111512079057

الطب البيطري/جامعة بغداد546اعدادية البصرة للبناتعلميزهراء حميد قاسم مشلوش557111512109048

الطب البيطري/جامعة بغداد546ثانوية المعرفة للبناتعلميشهد رعد نوار صالل558111512133038

الطب البيطري/جامعة بغداد545ثانوية تبوك للبناتعلميرسل ضياء منصور خالد559111512102033

الطب البيطري/جامعة بغداد545ثانوية مؤتة للبناتعلميأية عادل عبود موسى560111512116002

الطب البيطري/جامعة بغداد544اعدادية الجمهورية للبناتعلميمنى سهيل عبد هللا كواد561111512068092

الطب البيطري/جامعة بغداد544اعدادية تطوان للبنينعلميمصطفى ثائر عبد هللا مصطفى562111511018153

الطب البيطري/جامعة بغداد544اعدادية دمشق للبنينعلمياحمد احسان علي عودة563111511021012

الطب البيطري/جامعة بغداد543ثانوية ذو النورين للبنينعلميمصطفى ناصر حسن داود564111511019063

الطب البيطري/جامعة بغداد542اعدادية الخبير للبنينعلميعبد هللا صادق جعفر نصيف565111511007056

الطب البيطري/جامعة بغداد541اعدادية الرضوان للبنينعلمياحمد يحيى صبار دهش566111511034001

الطب البيطري/جامعة بغداد541اعدادية الجمهورية للبناتعلميحوراء عبد الرزاق حمزه عبيد567111512068025

الطب البيطري/جامعة بغداد540اعدادية المنهل للبناتعلميمالك وسام محمد جابر كاظم568111512114085

الطب البيطري/جامعة بغداد540اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميتبارك طالب كريم حسين569111512076025

الطب البيطري/جامعة بغداد538ثانوية الثوار للبنينعلميعبد العظيم اسامه عواد سالم570111511012029

الطب البيطري/جامعة بغداد537ثانوية اغادير للبناتعلميفاتن ستار حمودي جواد571111512103074

الطب البيطري/جامعة بغداد537اعدادية دمشق للبنينعلميعلي محمد ابراهيم صباح572111511021138

الطب البيطري/جامعة بغداد537اعدادية الجمهورية للبناتعلمياية جبار ابراهيم حسناوي573111512068010

الطب البيطري/جامعة بغداد537اعدادية مريم العذراء للبناتعلميرفل عدنان كاظم عباس574111512073040

الطب البيطري/جامعة بغداد536.6ثانوية زين العابدين للبنينعلميجعفر منير كاظم محسن575111511037022

الطب البيطري/جامعة بغداد536اعدادية التعاون للبناتعلميرفل خالد مكي عبود576111512105037

الزراعة/جامعة بغداد532ثانوية السجدة للبناتعلميحنان ثائر عبد حمادي577111512120002

الزراعة/جامعة بغداد531ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلمياسراء نجم عبد فليح578111512066002

184 من 17صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الزراعة/جامعة بغداد529اعدادية تطوان للبنينعلميعلي عصام الخطيب هشام ضياء الدين579111511018094

الزراعة/جامعة بغداد526ثانوية الصحة األهلية للبناتعلميلبنى ماجد ظاهر حمادي580111512096026

الزراعة/جامعة بغداد524ثانوية مؤتة للبناتعلميحنين قاسم محمود حميد581111512116008

الزراعة/جامعة بغداد522ثانوية وهران للبناتعلميشهد جمال محمد محمود582111512115013

الزراعة/جامعة بغداد519اعدادية المنهل للبناتعلميشهد شكري محمود محمد583111512114062

الزراعة/جامعة بغداد519اعدادية الوركاء للبنينعلميمنتظر رحيم سعيد عزيز584111511027129

الزراعة/جامعة بغداد517ثانوية بغداد األهلية للبنينعلمياردوان رائد شكوري فرحان585111511030004

الزراعة/جامعة بغداد517اعدادية المحبة للبنينعلميعبد هللا حيدر عبد هللا حسن586111511003029

الزراعة/جامعة بغداد516اعدادية البصرة للبناتعلميمالك محمد داود شكر587111512109105

الزراعة/جامعة بغداد515اعدادية التقى للبناتعلميزهراء عماد عبد الحسين جسام588111512071071

الزراعة/جامعة بغداد514ثانوية اسماء للبناتعلميسنا قصي عبد الغفور سلطان589111512100034

الزراعة/جامعة بغداد513اعدادية المحمودية للبنينعلميعمر حسن خضير عبس590111511023081

الزراعة/جامعة بغداد511ثانوية النهضة للبناتعلميمينا معين فرحان خليل591111512067081

الزراعة/جامعة بغداد510ثانوية نون والقلم األهلية للبناتعلميشيماء نصر سعيد بريسم592111512097020

الزراعة/جامعة بغداد508اعدادية العامل للبنينعلميحسين حسن ياسين خضير593111511015047

الزراعة/جامعة بغداد508اعدادية مريم العذراء للبناتعلميمينا سعد عبد هللا اسماعيل594111512073109

الزراعة/جامعة بغداد508ثانوية زبيدة للبناتعلميمروة عصام فاضل مصطفى595111512108089

الزراعة/جامعة بغداد507اعدادية دمشق للبنينعلميساطع ياسين خضير ابراهيم596111511021073

الزراعة/جامعة بغداد507اعدادية ابابيل  للبناتعلميهدى صالح مهدي نصيف597111512111042

الزراعة/جامعة بغداد506ثانوية العقيدة للبناتعلميتماره عمار منعثر كولي598111512074017

الزراعة/جامعة بغداد506ثانوية نور العلم للبناتعلميفاطمه خليل ابراهيم محمود599111512118022

الزراعة/جامعة بغداد505اعدادية مريم العذراء للبناتعلميسرى عبد الرحمن محمد حسون600111512073064

الزراعة/جامعة بغداد505اعدادية األمل للبناتعلميزينب محمد عبد حسن601111512065038

الزراعة/جامعة بغداد504اعدادية المعارف للبنينعلميعبد هللا رعد محمد عبد الرحمن602111511005081

الزراعة/جامعة بغداد504اعدادية السيدية للبنينعلميابراهيم خالد موسى جواد603111511004020

الزراعة/جامعة بغداد504اعدادية حماة للبناتعلميفرقد عدنان فرحان عزيز604111512084113

الزراعة/جامعة بغداد504اعدادية التقى للبناتعلميزهراء فاروق رحيمه طعين605111512071072

الزراعة/جامعة بغداد502ثانوية اغادير للبناتعلمياسماء سالم محمد علي606111512103002

الزراعة/جامعة بغداد502اعدادية االصيل للبناتعلميرفل سالم حاجم سلمان607111512064033

الزراعة/جامعة بغداد501اعدادية األمل للبناتعلميمريم عبد الرزاق يوسف جبر608111512065060

الزراعة/جامعة بغداد500.6ثانوية المتميزاتعلميديمه غازي علي شكر609111512113023

الزراعة/جامعة بغداد500اعدادية هند للبناتعلميهديل باسم يونس عبد الجبار610111512079060

الزراعة/جامعة بغداد500ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميطيبه محمد مكفي حمد611111512089049

الزراعة/جامعة بغداد498اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميسرى سعيد حمود زعنون612111512076067
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الزراعة/جامعة بغداد498اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد حسين علي داخل613111511005011

الزراعة/جامعة بغداد497ثانوية اسماء للبناتعلمييسر غسان سعدون توفيق614111512100053

الزراعة/جامعة بغداد496اعدادية تطوان للبنينعلميفيصل غازي فيصل متعب615111511018113

الزراعة/جامعة بغداد495اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعلي أياد علي راشد616111511016099

الزراعة/جامعة بغداد495اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلمياحمد عامر شنون كريم617111511008009

الزراعة/جامعة بغداد495اعدادية تطوان للبنينعلميعز الدين سالم سلمان حسن618111511018086

الزراعة/جامعة بغداد494ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميمحمد رعد غازي حسن619111511156108

الزراعة/جامعة بغداد494اعدادية التعاون للبناتعلميهبة هللا اكرم فاضل عباس620111512105112

الزراعة/جامعة بغداد494اعدادية النهار للبناتعلميهديل عصام كامل صالح621111512127049

الزراعة/جامعة بغداد493ثانوية عشتار للبناتعلميحوراء عامر خضير عباس622111512086014

الزراعة/جامعة بغداد492اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميطارق أسعد هالل علي623111511016078

الزراعة/جامعة بغداد492اعدادية االصيل للبناتعلميشهد عبد علي نجم عبد هللا624111512064057

الزراعة/جامعة بغداد492ثانوية االنوار للبناتعلميساره سعدي علي ابراهيم625111512085029

الزراعة/جامعة بغداد492ثانوية ظفار للبناتعلميمريم مجيد مغامس محمد626111512091043

الزراعة/جامعة بغداد492اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميامير جاسم عطيه حسين627111511009024

الزراعة/جامعة بغداد492اعدادية حماة للبناتعلميمها موسى حبيب حسين628111512084125

الزراعة/جامعة بغداد491اعدادية العامل للبنينعلميذو الفقار سمير كاظم اسماعيل629111511015057

الزراعة/جامعة بغداد491اعدادية حماة للبناتعلميايمان شالل علي نجم630111512084026

الزراعة/جامعة بغداد491اعدادية هند للبناتعلميرونق ابراهيم خليل ابراهيم631111512079024

الزراعة/جامعة بغداد491ثانوية الجهاد المسائية للبنينعلميحجر قتيبة علي حسين632111511200050

الزراعة/جامعة بغداد491اعدادية السياب للبنينعلميمحمد هادي عطية داخل633111511028087

الزراعة/جامعة بغداد491ثانوية ذات العيون للبناتعلميميس كريم حمزه عبيد634111512104059

الزراعة/جامعة بغداد491اعدادية المصطفى للبناتعلميصفا ماجد حميد خضير635111512110143

الزراعة/جامعة بغداد490اعدادية الفارابي للبنينعلميزين العابدين حامد عبيد عبد الحسين636111511002059

الزراعة/جامعة بغداد490اعدادية التعاون للبناتعلميغدير رحيم حسين عذاب637111512105082

الزراعة/جامعة بغداد490ثانوية الصحة األهلية للبناتعلميعبير علي عباس سلمان638111512096024

الزراعة/جامعة بغداد490ثانوية عشتار للبناتعلميبسمه ضياء عبد الحسين عنيد639111512086010

الزراعة/جامعة بغداد489ثانوية شط العرب للبناتعلميايسر رعد عبد الجبار عبد640111512062006

الزراعة/جامعة بغداد488ثانوية المتميزينعلميأحمد علي غازي وهاب641111511010001

الزراعة/جامعة بغداد488اعدادية تطوان للبنينعلميعبد هللا خالد عبد علي حسين642111511018179

الزراعة/جامعة بغداد488ثانوية االقصى االهلية للبناتعلميفرح أياد خماس هرمز643111512124013

الزراعة/جامعة بغداد488اعدادية االخالص للبناتعلميضحى عباس وحيد كاظم644111512112119

الزراعة/جامعة بغداد488اعدادية الروابي للبنينعلميعبد الملك سمير نشمي ناصر645111511026073

الزراعة/جامعة بغداد488اعدادية المصطفى للبناتعلميشيماء ناصر حسين646111512110139
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الزراعة/جامعة بغداد488ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميمحمد عجاج كاظم مهاوش647111511156115

الزراعة/جامعة بغداد488اعدادية تطوان للبنينعلميعبد هللا عادل جواد خماس648111511018076

الزراعة/جامعة بغداد487اعدادية هند للبناتعلميفرح عمار عبد احمد649111512079047

الزراعة/جامعة بغداد487ثانوية زين العابدين للبنينعلميحسنين ضياء حسين علي650111511037029

الزراعة/جامعة بغداد487اعدادية المصطفى للبناتعلميالبتول عدنان عباس محمود651111512110006

الزراعة/جامعة بغداد487اعدادية المصطفى للبناتعلميرند علي تقي عليوي652111512110069

الزراعة/جامعة بغداد487ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميمصطفى عامر عبد الكريم شهاب653111511156131

الزراعة/جامعة بغداد487اعدادية حماة للبناتعلميسميه ناظم شندوخ عباس654111512084092

الزراعة/جامعة بغداد487اعدادية المستقبل للبناتعلميشمس محمود عبد الغني مهدي655111512101056

الزراعة/جامعة بغداد487ثانوية حليمة السعدية للبناتعلميخضراء هادي عبيد علوان656111512087007

الزراعة/جامعة بغداد487اعدادية الحسين للبنينعلميعلي حسين جاسم عبود657111511013064

الزراعة/جامعة بغداد486اعدادية حماة للبناتعلميمريم هادي حسين عبد هللا658111512084122

الزراعة/جامعة بغداد486اعدادية حماة للبناتعلميهديل سرحان كامل محمد659111512084155

الزراعة/جامعة بغداد486ثانوية زين العابدين للبنينعلمياحمد شاكر محمود احمد660111511037008

الزراعة/جامعة بغداد486اعدادية الفارابي للبنينعلميعلي عارف عبد نور كاظم661111511002092

الزراعة/جامعة بغداد485اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميغدير نجاح غافل حسن662111512076078

الزراعة/جامعة بغداد485ثانوية زبيدة للبناتعلميزينب ساهي وارش راضي663111512108050

الزراعة/جامعة بغداد485اعدادية المعراج للبنينعلميمحسن سعدون محسن علوان664111511024035

الزراعة/جامعة بغداد485ثانوية ظفار للبناتعلميشهد هيثم فاضل علي665111512091036

الزراعة/جامعة بغداد485اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميحسين كريم كاظم شكير666111511009043

الزراعة/جامعة بغداد484ثانوية السيدية المسائية للبنينعلميذو الفقار علي فاضل عبيد667111511209035

الزراعة/جامعة بغداد484ثانوية تبوك للبناتعلميالزهراء جاسم خضر بخيت668111512102008

الزراعة/جامعة بغداد484اعدادية المستقبل للبناتعلمياصالة عبد الكريم نجم عبد هللا669111512101010

الزراعة/جامعة بغداد483اعدادية تطوان للبنينعلميمحمد سمير فرحان عبد670111511018129

الزراعة/جامعة بغداد483اعدادية التعاون للبناتعلميمينا غازي مختاض سبهان671111512105105

الزراعة/جامعة بغداد483اعدادية التعاون للبناتعلميبريفان حامد جليل ابراهيم672111512105019

الزراعة/جامعة بغداد483اعدادية مريم العذراء للبناتعلميميس محمد عبد الستار عبد الجبار673111512073107

الزراعة/جامعة بغداد482ثانوية رفيدة للبناتعلميبشرى بشير محمد عبد الحميد674111512106011

الزراعة/جامعة بغداد482اعدادية تطوان للبنينعلميياسين علي محسن محمد675111511018176

الزراعة/جامعة بغداد482ثانوية شط العرب للبناتعلميسميه رعد حاتم محمد676111512062029

الزراعة/جامعة بغداد482ثانوية ذات العيون للبناتعلميمريم جاسم محمد نعمه677111512104056

الزراعة/جامعة بغداد482ثانوية عدن للبناتعلمينور علي عبد الحسين عبد678111512094061

الزراعة/جامعة بغداد481اعدادية الخبير للبنينعلميأحمد علي حسين محي679111511007009

الزراعة/جامعة بغداد481اعدادية المحمودية للبناتعلميهيام عبد هللا حامد جوده680111512080141
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الزراعة/جامعة بغداد481اعدادية السيوطي للبنينعلميايوب فيصل داود علي681111511155005

الزراعة/جامعة بغداد481ثانوية الجهاد المسائية للبنينعلميأمير حاتم فخري شقي682111511200009

الزراعة/جامعة بغداد481اعدادية الفارابي للبنينعلميياسر طالب جميل مرهج683111511002159

الزراعة/جامعة بغداد481اعدادية المحمودية للبنينعلميخضر حسين خضير عبس684111511023039

الزراعة/جامعة بغداد481اعدادية حماة للبناتعلمياسيل فيصل محمد رشيد685111512084013

الزراعة/جامعة بغداد481اعدادية الفارابي للبنينعلميمحمد كنعان شوكت محمد سعيد686111511002136

الزراعة/جامعة بغداد480اعدادية البتول للبناتعلميفاطمة محمد كاظم عبد هللا687111512072062

الزراعة/جامعة بغداد480اعدادية التقى للبناتعلميفاطمة الياس صالح احمد688111512071117

الزراعة/جامعة بغداد480اعدادية الجمهورية للبناتعلميغفران حسن تايه جواد689111512068073

الزراعة/جامعة بغداد480ثانوية المعرفة للبناتعلميحرير زياد طارق مصلح690111512133014

الزراعة/جامعة بغداد480اعدادية األمل للبناتعلميرسل حسين عبد االمير رهيف691111512065030

الزراعة/جامعة بغداد480ثانوية االقصى االهلية للبناتعلمييسر ليث أبو زيد صالل692111512124022

الزراعة/جامعة بغداد480ثانوية األقصى األهلية للبنينعلميعبد هللا عباس عبد المعيد مصطفى693111511040009

الزراعة/جامعة بغداد479اعدادية مريم العذراء للبناتعلميفرح قاسم علي نايل694111512073085

الزراعة/جامعة بغداد479ثانوية ذات العيون للبناتعلميآيه باسم محمد عبود695111512104004

الزراعة/جامعة بغداد479ثانوية المعرفة للبناتعلميشهد حميد صالح حمادي696111512133037

الزراعة/جامعة بغداد479الثانوية المعينية للبنينعلمياحمد ماجد فاضل منخي697111511022007

الزراعة/جامعة بغداد479ثانوية الفرات االهلية للبنينعلميمحمد قاسم محمد عايد698111511041043

الزراعة/جامعة بغداد479اعدادية حماة للبناتعلميرقيه حمودي محسن جوده699111512084058

الزراعة/جامعة بغداد478اعدادية االخالص للبناتعلمينور سعد هادي عباس700111512112158

الزراعة/جامعة بغداد478ثانوية ابن سينا للبنينعلميطه رشدي طه خضير701111511017036

الزراعة/جامعة بغداد478ثانوية االقصى االهلية للبناتعلميهبه صالح عبد رشيد702111512124020

الزراعة/جامعة بغداد477ثانوية العقيدة للبناتعلميسالي علي عبد الواحد غافل703111512074050

الزراعة/جامعة بغداد477اعدادية مريم العذراء للبناتعلميمعالم محمد ذنون محمد704111512073101

الزراعة/جامعة بغداد477اعدادية السياب للبنينعلميعلي حسن كاظم هيجل705111511028063

الزراعة/جامعة بغداد477اعدادية الروافد للبنينعلميرسول خضير حمد عبد هللا706111511025045

الزراعة/جامعة بغداد477ثانوية النهضة للبناتعلميامنه عبد الملك عبد هللا ساجت707111512067014

الزراعة/جامعة بغداد477ثانوية المودة للبناتعلميزينب حسن علي محمد708111512090010

الزراعة/جامعة بغداد477ثانوية الزهراء للبناتعلميالزهراء مهدي صالح مهدي709111512088003

الزراعة/جامعة بغداد477ثانوية الزيتونة للبناتعلميغسق صفاء عبد الكاظم حميد710111512061036

الزراعة/جامعة بغداد477ثانوية نور العلم للبناتعلميدعاء قصي عبد الرؤوف عبد المجيد711111512118011

الزراعة/جامعة بغداد477ثانوية زبيدة للبناتعلميكفاء عادل كاظم موات712111512108087

الزراعة/جامعة بغداد476ثانوية الزيتونة للبناتعلميزينب واثق منعثر كولي713111512061027

الزراعة/جامعة بغداد476ثانوية المعرفة للبناتعلميندى احمد علي حسين714111512133056
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الزراعة/جامعة بغداد475اعدادية المصطفى للبناتعلميايالف عالء سامي حسين715111512110012

الزراعة/جامعة بغداد475اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميحميد احمد جابر محمد716111511008041

الزراعة/جامعة بغداد475ثانوية الزيتونة للبناتعلميحنين خلف محمد هالل717111512061013

الزراعة/جامعة بغداد474ثانوية المعرفة للبناتعلميعبير حامد عباس كعيبر718111512133044

الزراعة/جامعة بغداد474اعدادية الفارابي للبنينعلميعلي رعد علي عيدان719111511002087

الزراعة/جامعة بغداد474اعدادية العراق الجديد للبنينعلميشهاب علي شهاب احمد720111511011082

الزراعة/جامعة بغداد474اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعبد العزيز محمود زيدان خضير721111511016084

الزراعة/جامعة بغداد474اعدادية العامل للبنينعلميعلي مهند عبد الرزاق حسن722111511015103

الزراعة/جامعة بغداد474اعدادية دمشق للبنينعلميمنذر عبد الرحمن ابراهيم خلف723111511021219

الزراعة/جامعة بغداد474اعدادية التقى للبناتعلميجوان وليد احمد رشيد724111512071036

الزراعة/جامعة بغداد473اعدادية المصطفى للبناتعلميزهراء عدنان سلمان محمد725111512110080

الزراعة/جامعة بغداد473اعدادية البصرة للبناتعلميزهراء خالد نجم عبد الحسن726111512109049

الزراعة/جامعة بغداد473اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعمر ستار أحميد كاظم727111511016127

الزراعة/جامعة بغداد473اعدادية هند للبناتعلميفاطمه كاظم زاير مناتي728111512079045

الزراعة/جامعة بغداد473اعدادية المنهل للبناتعلميتبارك محمد زغير محسن729111512114019

الزراعة/جامعة بغداد473ثانوية ذات العيون للبناتعلميطيبه مجيد رشيد شكر730111512104039

الزراعة/جامعة بغداد472ثانوية عشتار للبناتعلمينور هادي رشيد دويج731111512086035

الزراعة/جامعة بغداد472اعدادية الوركاء للبنينعلميمصطفى كامل الزم حميد732111511027124

الزراعة/جامعة بغداد472ثانوية اغادير للبناتعلميياسمين طه حمدان حمود733111512103111

الزراعة/جامعة بغداد472اعدادية المنهل للبناتعلميفاتن عمار يحيى موفق734111512114074

الزراعة/جامعة بغداد472اعدادية الفارابي للبنينعلميسجاد حسن عبد الستار رمضان735111511002060

الزراعة/جامعة بغداد472اعدادية المحبة للبنينعلميعلي محمد حمزه علي736111511003033

الزراعة/جامعة بغداد472ثانوية ذو النورين للبنينعلميعمر حسن عبيد حمود737111511019046

الزراعة/جامعة بغداد472ثانوية هالة بنت خويلد للبناتعلميزهراء عبد الحسين عبد هللا سلطان738111512099009

الزراعة/جامعة بغداد471اعدادية الحكيم للبنينعلمياحمد حسن عبد الهادي حمود739111511032001

الزراعة/جامعة بغداد471اعدادية التعاون للبناتعلميآمنه اكرم خيون عبد الحسين740111512105001

الزراعة/جامعة بغداد471اعدادية الحسين للبنينعلميمهند عصام خميس حمد741111511013116

الزراعة/جامعة بغداد471ثانوية عدن للبناتعلميلينه عامر حسن عبود742111512094049

الزراعة/جامعة بغداد471ثانوية ذات العيون للبناتعلميرسل ناجي أجياد ناشي743111512104018

الزراعة/جامعة بغداد470ثانوية رفيدة للبناتعلميتبارك جواد حمدان حمودي744111512106012

الزراعة/جامعة بغداد470اعدادية دمشق للبنينعلميعبد الرحمن خالد صبح منصور745111511021093

الزراعة/جامعة بغداد470اعدادية دمشق للبنينعلميعمر علي حسين عبد746111511021148

الزراعة/جامعة بغداد470اعدادية الجمهورية للبناتعلميساره عدنان سالم سلطان747111512068053

الزراعة/جامعة بغداد470ثانوية اغادير للبناتعلميافنان جاسم خالد احمد748111512103004
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الزراعة/جامعة بغداد470ثانوية تبوك للبناتعلميرحمة رعد محسن كريم749111512102031

الزراعة/جامعة بغداد470اعدادية الخبير للبنينعلميأحمد هشام فرحان عبيد750111511007011

الزراعة/جامعة بغداد470اعدادية اليوسفية للبنينعلميصفاء فاضل حاتم علوان751111511001039

الزراعة/جامعة بغداد470اعدادية ذو الفقار للبنينعلميحسين عباس جبار مذكور752111511006057

الزراعة/جامعة بغداد470اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميميالد محمد جاسم حسين753111512076100

الزراعة/جامعة بغداد470اعدادية البتول للبناتعلميطيبه زياد عبد الرزاق عبد الوهاب754111512072051

الزراعة/جامعة بغداد469اعدادية مريم العذراء للبناتعلميالرا ليث ذياب ضاري755111512073088

الزراعة/جامعة بغداد469اعدادية المستقبل للبناتعلمينبع ضياء عبد الرزاق عساف756111512101082

الزراعة/جامعة بغداد469اعدادية حماة للبناتعلميطيبة عبد الجبار عزيز حمادي757111512084101

الزراعة/جامعة بغداد469اعدادية هند للبناتعلميياسمين هاشم عطيه عيال758111512079064

الزراعة/جامعة بغداد469اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميمحمد عبد الرحمن محمود حبيب759111511016152

الزراعة/جامعة بغداد469ثانوية ظفار للبناتعلميشهد نعيم عبد الواحد احمد760111512091034

الزراعة/جامعة بغداد468ثانوية المنصور االهلية للبناتعلميغاده محمد احمد طه761111512125004

الزراعة/جامعة بغداد468اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميمحمد عبد الرزاق محمود مخلف762111511016153

الزراعة/جامعة بغداد468الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميعبد هللا محمد جاسم محمد763111511045010

الزراعة/جامعة بغداد467اعدادية ذو الفقار للبنينعلميمرتضى خليل ابراهيم عبد الرضا764111511006170

الزراعة/جامعة بغداد467اعدادية مريم العذراء للبناتعلميشهد عبد الستار فاضل ناجي765111512073069

الزراعة/جامعة بغداد467اعدادية المنهل للبناتعلميوفاء سعدي احمد حمادي766111512114109

الزراعة/جامعة بغداد466ثانوية المجد العربي للبنينعلميزين العابدين محمد جودي شهيد767111511033012

الزراعة/جامعة بغداد466اعدادية السيدية للبنينعلميمحمد عادل علي سعيد768111511004235

الزراعة/جامعة بغداد466اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميميثم محمود الزم عبد هللا769111511009144

الزراعة/جامعة بغداد466اعدادية النهار للبناتعلميزهراء ضياء عبد الوهاب اكرم770111512127024

الزراعة/جامعة بغداد466ثانوية الفرات االهلية للبنينعلميحسن سعد نايف مهدي771111511041014

الزراعة/جامعة بغداد466اعدادية هند للبناتعلميزهراء عبد هللا احمد سلمان772111512079027

الزراعة/جامعة بغداد466اعدادية ابابيل  للبناتعلمينور سعد محمد عويد773111512111037

الزراعة/جامعة بغداد465.5ثانوية زين العابدين للبنينعلميطه طالل علي عباس774111511037048

الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية الفارابي للبنينعلميأحمد جاسم جويد عيدان775111511002001

الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية التقى للبناتعلمياستبرق محمود اسماعيل حمد776111512071011

الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية حماة للبناتعلمينقاء عبد الرحمن احمد علوان777111512084136

الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية المنهل للبناتعلميزهراء احمد عويد صيوان778111512114040

الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية االخالص للبناتعلميايه اياد حميد اسماعيل779111512112023

الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية المنهل للبناتعلمينور سعد جبار نايف780111512114098

الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعبد هللا محمد كريم مشرف781111511011104

الزراعة/جامعة بغداد465ثانوية اغادير للبناتعلميفاطمه حاتم رشيد شكر782111512103075
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الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية السياب للبنينعلميرعد سعد حسن جبار783111511028039

الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية الروافد للبنينعلمياحمد عبد الكريم احمد نفل784111511025008

الزراعة/جامعة بغداد464ثانوية الصحة األهلية للبناتعلميميالد صباح حسين علي785111512096029

الزراعة/جامعة بغداد464ثانوية دار المعارف األهلية للبنينعلمياحمد ماهر هوبي فاضل786111511039004

الزراعة/جامعة بغداد464ثانوية زبيدة للبناتعلمينرجس سعد زامل زغير787111512108098

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية حماة للبناتعلميرسل حيدر ابراهيم نمال788111512084052

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية االخالص للبناتعلمياسراء سعد صادق اسماعيل789111512112004

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية ذو الفقار للبنينعلميحمزة بركان علي جعفر790111511006065

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية النهار للبناتعلميخديجه صباح احمد القمر791111512127014

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية النهرين للبنينعلميأحمد حسين علوان حسين792111511020005

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية األمل للبناتعلميدلهم عالء كريم جواد793111512065022

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية الروابي للبنينعلميعلي جعفر عباس مزعل794111511026081

الزراعة/جامعة بغداد464ثانوية المجد العربي للبنينعلميعلي عبد الساده علي حمزه795111511033018

الزراعة/جامعة بغداد463ثانوية االنوار للبناتعلميساره مهدي علي حسين796111512085030

الزراعة/جامعة بغداد463ثانوية المعرفة للبناتعلميرغد ثامر عبد العزيز كريم797111512133021

الزراعة/جامعة بغداد463اعدادية االصيل للبناتعلميشهد وادي عبد الزهره شنيشل798111512064058

الزراعة/جامعة بغداد463اعدادية الفارابي للبنينعلميالسجاد محمد عبد دهش799111511002024

الزراعة/جامعة بغداد463اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعبد المجيد قاسم عبد المجيد رشيد800111511009073

الزراعة/جامعة بغداد463اعدادية المصطفى للبناتعلميبدور خالد حسين محسن801111512110026

الزراعة/جامعة بغداد463اعدادية دمشق للبنينعلميصالح شاكر محمود علي802111511021081

الزراعة/جامعة بغداد462ثانوية عشتار للبناتعلميافنان سعد صبار مزهر803111512086008

الزراعة/جامعة بغداد462اعدادية دمشق للبنينعلميصفاء محمد حامد شالل804111511021082

الزراعة/جامعة بغداد462اعدادية الحكيم للبنينعلميعباس فاضل محمد عبود805111511032030

الزراعة/جامعة بغداد462اعدادية العراق الجديد للبنينعلميوليد خالد محمود عباس806111511011194

الزراعة/جامعة بغداد462اعدادية عمر المختار للبناتعلميضحى كاظم اسماعيل داخل807111512081020

الزراعة/جامعة بغداد462اعدادية النهار للبناتعلميآمنه امين ثامر اسماعيل808111512127002

الزراعة/جامعة بغداد462اعدادية البتول للبناتعلمينور الهدى حازم عبد هللا جاسم809111512072076

الزراعة/جامعة بغداد461اعدادية السيدية للبنينعلميحسام عامر خليل ابراهيم810111511004305

الزراعة/جامعة بغداد461اعدادية المحمودية للبنينعلميعلي رشيد حميد محمود811111511023066

الزراعة/جامعة بغداد461ثانوية العال المسائية للبنينعلميمعتز محمد صالح سعيد812111511203207

الزراعة/جامعة بغداد461اعدادية العراق الجديد للبنينعلميسيف حارث محمد خميس813111511011080

الزراعة/جامعة بغداد461اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعمر طه عناد عماش814111511011137

الزراعة/جامعة بغداد461ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميعبد العزيز عماد عبد حسن815111511156068

الزراعة/جامعة بغداد461اعدادية الروافد للبنينعلميبكر كاظم اسماعيل عويد816111511025027
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اللغات/جامعة بغداد621ثانوية شط العرب للبناتعلميغفران مازن عبد الملك عبد الباقي817111512062040

اللغات/جامعة بغداد604ثانوية عدن للبناتعلمينور عصام حسين علوان818111512094060

اللغات/جامعة بغداد562.6ثانوية المتميزاتعلميمريم سامي عبد الزهره علي819111512113077

اللغات/جامعة بغداد560اعدادية ذو الفقار للبنينعلميحيدر سليم صالح حافظ820111511006069

اللغات/جامعة بغداد602اعدادية الجمهورية للبناتادبياية مظهر علي بستان821111522068014

اللغات/جامعة بغداد591اعدادية الفارابي للبنينادبيمصطفى محمد أسماعيل فرج822111521002072

اللغات/جامعة بغداد565ثانوية شط العرب للبناتادبيرحمه سامي مخلف ضعين823111522062012

اللغات/جامعة بغداد553ثانوية الشفق للبناتادبيطيبة فيصل يونس فلحي824111522117034

اللغات/جامعة بغداد551ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبياية عصام عبد السادة رؤوف825111522066005

اللغات/جامعة بغداد550ثانوية العقيدة للبناتادبيطيبه حامد عبد الرزاق حسين826111522074035

اللغات/جامعة بغداد549اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي عالء الدين عباس كاطع827111521006049

اللغات/جامعة بغداد543اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفاطمه سمير عبد الزهرة عوض828111522073071

اللغات/جامعة بغداد542اعدادية التقى للبناتادبينور صالح فالح حسن829111522071140

اللغات/جامعة بغداد540ثانوية الشفق للبناتادبيعبير عبيد جبار علوان830111522117035

اللغات/جامعة بغداد535اعدادية مريم العذراء للبناتادبيرسل عبد الكريم علي ناصر831111522073031

اللغات/جامعة بغداد533ثانوية المودة للبناتادبيدعاء مصطفى محسن أحمد832111522090004

اللغات/جامعة بغداد533ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبينور عبد الرحمن كامل لطيف833111522075060

اللغات/جامعة بغداد532اعدادية البتول للبناتادبيعال رافد قادر مجيد834111522072078

اللغات/جامعة بغداد532ثانوية رفيدة للبناتادبيروناك محمد صالح درويش حسين835111522106032

اللغات/جامعة بغداد531ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيمريم قحطان عدنان رزوقي836111522075048

اللغات/جامعة بغداد530ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيمريم صاحب سلمان صياد837111522087021

اللغات/جامعة بغداد530اعدادية الوركاء للبنينادبياحمد نبيل ابراهيم كزار838111521027014

اللغات/جامعة بغداد525ثانوية تبوك للبناتادبينور الهدى عباس جاسم درويش839111522102066

اللغات/جامعة بغداد525اعدادية رقية للبناتادبيهاجر جمال نصري عبد840111522069052

اللغات/جامعة بغداد519ثانوية اسماء للبناتادبياالء رافع عمر علي841111522100002

اللغات/جامعة بغداد516ثانوية العقيدة للبناتادبيشمس انمار عبد الكريم احمد842111522074033

اللغات/جامعة بغداد516اعدادية االصيل للبناتادبينهى رحيم صحن بايع843111522064112

اللغات/جامعة بغداد516ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيريام طارق احسان زكي844111522220022

اللغات/جامعة بغداد515اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرحمه جاسم محمد خضير845111522076045

اللغات/جامعة بغداد513اعدادية ابابيل  للبناتادبيسمر عالوي جياد احمد846111522111048

اللغات/جامعة بغداد511اعدادية االخالص للبناتادبيابتهال ضياء الدين حسين علوان847111522112002

اللغات/جامعة بغداد509اعدادية رقية للبناتادبيياسمين نعمه عباس خضير848111522069057

اللغات/جامعة بغداد506ثانوية النهضة للبناتادبييقين نبيل فليح حسن849111522067051

اللغات/جامعة بغداد505ثانوية السويب المختلطةادبيمريم اكرم عبد الحسين خليل850111522159011
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اللغات/جامعة بغداد505ثانوية اغادير للبناتادبينورهان مظفر جبار عبد عون851111522103063

اللغات/جامعة بغداد502اعدادية رقية للبناتادبيعائشه وليد علي عبد عون852111522069035

اللغات/جامعة بغداد502اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمروه مؤيد كطران كاظم853111522076123

اللغات/جامعة بغداد498ثانوية المودة للبناتادبييقين سرمد حيدر علي854111522090028

اللغات/جامعة بغداد498اعدادية االمال للبناتادبيهاجر اسماعيل عبد حسين855111522070115

اللغات/جامعة بغداد497اعدادية تطوان للبنينادبيعمار حسين حسون زغير856111521018067

اللغات/جامعة بغداد496الخارجياتادبيدعاء عبد الكريم عبد هللا سهيل857111522401033

اللغات/جامعة بغداد495ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيسجى شاكر محمود ضيدان858111522150004

اللغات/جامعة بغداد492اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب عايد شهيد حمزه859111522076069

اللغات/جامعة بغداد492اعدادية االمال للبناتادبيهبه مطر فارس حصوه860111522070119

اللغات/جامعة بغداد491ثانوية ظفار للبناتادبيشهب سنان داود سلمان861111522091029

اللغات/جامعة بغداد489اعدادية االمال للبناتادبيساره ياسر عبد علي862111522070059

اللغات/جامعة بغداد489اعدادية المعراج للبنينادبيأحمد محمد حسين كاظم863111521024007

اللغات/جامعة بغداد489ثانوية زبيدة للبناتادبيتمارة عدنان علي جاسم864111522108032

اللغات/جامعة بغداد488ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيهالة فؤاد عبد الرزاق دحام865111522220056

اللغات/جامعة بغداد486اعدادية السيدية للبنينادبياحمد عبد القادر احمد محمود866111521004006

اللغات/جامعة بغداد486ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيسلوان فرحان جبر سعدون867111521210058

اللغات/جامعة بغداد486اعدادية مريم العذراء للبناتادبيميس فالح حسن كاظم868111522073087

اللغات/جامعة بغداد485اعدادية المصطفى للبناتادبيايات صباح كاظم حسين869111522110013

اللغات/جامعة بغداد484ثانوية تل السمر للبناتادبيمنى عمر سلمان محمد870111522129011

اللغات/جامعة بغداد482اعدادية المعراج للبنينادبيعلي نبيل يوسف شاكر871111521024039

اللغات/جامعة بغداد482ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبيزياد محمد علي شنيتر872111521156025

اللغات/جامعة بغداد482اعدادية التقى للبناتادبيتقى حسن عبد الرحمن حسن873111522071028

اللغات/جامعة بغداد482ثانوية اغادير للبناتادبينور الهدى جودت كاظم مكي874111522103058

اللغات/جامعة بغداد481اعدادية البصرة للبناتادبيزهراء حامد عبد الكريم عبطان875111522109036

اللغات/جامعة بغداد481اعدادية االمال للبناتادبيمسره كريم وهيب مهدي876111522070096

اللغات/جامعة بغداد481اعدادية المنهل للبناتادبيايات عدنان جاسم محمد877111522114007

اللغات/جامعة بغداد480اعدادية البصرة للبناتادبينور بشير عبد الرحيم عداي878111522109085

اللغات/جامعة بغداد480اعدادية البصرة للبناتادبيسمر ناهض حلبوص كاظم879111522109052

اللغات/جامعة بغداد480اعدادية النهار للبناتادبيعلياء خضر عطيه علي880111522127016

اللغات/جامعة بغداد479الخارجياتادبيانفال عباس فاضل موسى881111522401021

اللغات/جامعة بغداد479اعدادية رقية للبناتادبيطيبه عامر ابراهيم حمدان882111522069034

اللغات/جامعة بغداد478ثانوية المودة للبناتادبيشيماء عبد الرحمن حمد عبد883111522090010

اللغات/جامعة بغداد478اعدادية االصيل للبناتادبيتبارك حمزه عباس نعمان884111522064020
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اللغات/جامعة بغداد478ثانوية النهضة للبناتادبيهدايه مصطفى اسماعيل عبد الرحمن885111522067047

اللغات/جامعة بغداد478ثانوية االصالة للبناتادبيدعاء طه شالل فياض886111522083058

اللغات/جامعة بغداد477اعدادية المستقبل للبناتادبيسرى عبد الرزاق عبد اللطيف مهدي887111522101032

اللغات/جامعة بغداد477اعدادية النهرين للبنينادبيإبراهيم جاسم مخلف شرموط888111521020002

اللغات/جامعة بغداد477ثانوية الحسين المسائية للبنينادبيحسن كريم عبد جوان889111521208021

اللغات/جامعة بغداد476اعدادية تطوان للبنينادبيحسين رافد علوان حبيب890111521018035

اللغات/جامعة بغداد476ثانوية اغادير للبناتادبيتبارك سمير مسعود عبد891111522103014

اللغات/جامعة بغداد476اعدادية االصيل للبناتادبينور عدنان هاشم عباس892111522064115

اللغات/جامعة بغداد475ثانوية عدن للبناتادبيشهد جواد كاظم عبد893111522094037

اللغات/جامعة بغداد475اعدادية االمال للبناتادبيسارة احمد حسين جاسم894111522070051

اللغات/جامعة بغداد475اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيمروان محمد فاضل فرحان895111521016111

اللغات/جامعة بغداد475ثانوية ذات النطاقين للبناتادبينهى داود سلمان ميدان896111522077025

اللغات/جامعة بغداد475ثانوية بنات العراق للبناتادبيمريم فوزي نجم عبد897111522128018

اللغات/جامعة بغداد475اعدادية النهرين للبنينادبيأحمد قاسم محمد فرج898111521020011

اللغات/جامعة بغداد475اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمصطفى كامل هادي عبود899111521006069

اللغات/جامعة بغداد475اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي جمعة جبار جبر900111521011053

اللغات/جامعة بغداد475اعدادية مريم العذراء للبناتادبيعذراء عطا هللا جميل علوان901111522073068

اللغات/جامعة بغداد475ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبينور محمد محمود علوان902111522066058

اللغات/جامعة بغداد474اعدادية الشاكرين للبنينادبيعلي ثامر طه هالل903111521029067

اللغات/جامعة بغداد474اعدادية األمل للبناتادبيشيماء عبد الرزاق احمد عبد هللا904111522065040

اللغات/جامعة بغداد473اعدادية المصطفى للبناتادبيمريم عادل عبد الجليل عبد الكريم905111522110123

اللغات/جامعة بغداد473ثانوية وهران للبناتادبيساره محمد حامد سعيد906111522115017

اللغات/جامعة بغداد472ثانوية الشفق للبناتادبيرغد جليل حسن خضير907111522117016

اللغات/جامعة بغداد472اعدادية المستقبل للبناتادبيمريم زياد طارق اسماعيل908111522101045

اللغات/جامعة بغداد472الخارجيونادبينور علي عبيد كريم909111521400104

اللغات/جامعة بغداد472اعدادية االمال للبناتادبيهبه حسين اسماعيل ناجي910111522070118

اللغات/جامعة بغداد472اعدادية الشاكرين للبنينادبيكريم محمد مهدي ياسين911111521029091

اللغات/جامعة بغداد472اعدادية دمشق للبنينادبيسعد نعمة سليم جاسم912111521021053

اللغات/جامعة بغداد472اعدادية تطوان للبنينادبيمحمد عبد الباسط عبد الرزاق ظاهر913111521018085

اللغات/جامعة بغداد471ثانوية االالء للبناتادبيمها شاكر حميد محمد914111522130009

اللغات/جامعة بغداد471اعدادية المستقبل للبناتادبيساره قيس نصيف جسام915111522101026

اللغات/جامعة بغداد471اعدادية الجمهورية للبناتادبيوفاء مصطفى عباس نذير916111522068085

اللغات/جامعة بغداد471ثانوية ذات العيون للبناتادبيمريم سامي داخل فهد917111522104047

اللغات/جامعة بغداد470ثانوية شط العرب للبناتادبياديان فاضل علوان كاظم918111522062001

184 من 27صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية المحمودية للبنينادبيسيف علي مهدي حسين919111521023037

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيياسر ناطق توفيق كاظم920111521008174

اللغات/جامعة بغداد470ثانوية زبيدة للبناتادبيتبارك قاسم حسن راضي921111522108030

اللغات/جامعة بغداد470ثانوية العال المسائية للبنينادبيمصطفى عادل عباس حمادي922111521203310

اللغات/جامعة بغداد469اعدادية االصيل للبناتادبينبأ سلمان محسن كاظم923111522064109

اللغات/جامعة بغداد469اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي عبد عون محسن حسن924111521011058

اللغات/جامعة بغداد468اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيمحمد غسان عبد الملك حميد925111521016104

اللغات/جامعة بغداد468اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبنان عامر لفته هوير926111522076019

اللغات/جامعة بغداد468ثانوية االحرار المختلطةادبيغازي ماجد ذياب خضير927111521154018

اللغات/جامعة بغداد468اعدادية ذو الفقار للبنينادبيسيف سمير سعيد الوند928111521006031

اللغات/جامعة بغداد468ثانوية العال المسائية للبنينادبيمحمد حسين علي حسين929111521203267

اللغات/جامعة بغداد467اعدادية عمر المختار للبناتادبيمها مهدي صالح عبد930111522081054

اللغات/جامعة بغداد467اعدادية السيدية للبنينادبيقصي سهيل عبد علي عباس931111521004088

اللغات/جامعة بغداد467اعدادية المعارف للبنينادبيياسر عدنان علي حسين932111521005099

اللغات/جامعة بغداد467اعدادية رقية للبناتادبيزهراء محمد سلمان زهيان933111522069024

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية الزهراء للبناتادبيتبارك عامر كاطع عباس934111522088006

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيغفران محمد علي احمد935111522075039

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيسارة عبد العباس مجيد محسن936111522215021

اللغات/جامعة بغداد467ثانوية العقيدة للبناتادبيبنين عبد الكريم حميد كاظم937111522074011

اللغات/جامعة بغداد466اعدادية التقى للبناتادبيعذراء فارس تركي كطوف938111522071106

اللغات/جامعة بغداد466اعدادية العامل للبنينادبيوائل عبد المجيد عباس خضير939111521015154

اللغات/جامعة بغداد466ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيمروج سالم حميد محمد940111522063042

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد565اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلمينور حسن عباس صالح941111512076102

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد562ثانوية المودة للبناتعلميديانا محمود خلف ثويني942111512090007

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد557اعدادية المنهل للبناتعلمينبأ وسام عزيز محمد943111512114094

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد556اعدادية الوركاء للبنينعلمييحيى يوسف علي جبر944111511027138

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد556ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميسجى ثابت نعمان ثابت945111512075048

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد555اعدادية العامل للبنينعلميعلي باسم غالب جليل946111511015082

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد555ثانوية الفرات االهلية للبنينعلمياحمد عصام محمد حسن غفوري947111511041002

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554اعدادية التعاون للبناتعلميوالء حامد عوده عبد الرضا948111512105116

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554اعدادية االمال للبناتعلميهاجر هارون راقي صبري949111512070122

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553ثانوية زين العابدين للبنينعلميهيثم حسنين عبد االمير عبد النبي950111511037115

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميحسن عدنان ابراهيم سلمان951111511008032

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد عادل جهاد محمد952111511005015
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551اعدادية المحمودية للبناتعلميانسام حازم علي حسين953111512080012

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعلي أحمد جعفر مجيد954111511011114

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551ثانوية العقيدة للبناتعلميتماره انور صباح حسن955111512074016

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550اعدادية المحمودية للبناتعلميزهراء مالك حسن علي956111512080063

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550اعدادية التقى للبناتعلميمي عالء حسين جوني957111512071133

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549ثانوية زين العابدين للبنينعلميحسن عدنان محمد حسون958111511037026

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548ثانوية المجد العربي للبنينعلميحيدر صبار زيد عباس959111511033009

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548اعدادية االصيل للبناتعلميعال حسين طالب عباس960111512064062

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلمياحمد موفق عبد الستار دواح961111511008015

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546اعدادية العراق الجديد للبنينعلميأحمد مصطفى بهاء الدين عز الدين962111511011001

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546ثانوية اغادير للبناتعلميغسق مهند حسين علي963111512103072

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546اعدادية المعراج للبنينعلميعلي جواد سعدون مجيد964111511024027

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546اعدادية المستقبل للبناتعلميهديل مازن كامل احمد965111512101094

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545اعدادية ذو الفقار للبنينعلميمصطفى طالل شريف عزيز966111511006185

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543ثانوية ابن سينا للبنينعلميعلي قاسم محمد عبد الرسول967111511017052

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543ثانوية الزهراء للبناتعلميياسمين هادي كاظم علي968111512088037

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542اعدادية الروابي للبنينعلمياحمد شاكر حمود مدب969111511026008

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542اعدادية مريم العذراء للبناتعلميرفيدة علي شحاذه خلف970111512073041

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542ثانوية مؤتة للبناتعلميايه احمد عدنان جاسم971111512116005

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542ثانوية الثوار للبنينعلميكرار عادل عبد الخالق عبد الكريم972111511012042

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميمصطفى هشام فاضل مصطفى973111511016184

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541ثانوية العال المسائية للبنينعلميمصطفى ياسين طه محمد974111511203204

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلمياسراء حسن عبد خلف975111512075005

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541ثانوية الزيتونة للبناتعلميانسام انور بحر وادي976111512061008

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541اعدادية االمال للبناتعلميشهد قاسم لفته حبيب977111512070072

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540اعدادية االخالص للبناتعلميساره جبار سعيد هزاع978111512112095

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميزياد ظافر مجيد عثمان979111511009053

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540اعدادية التقى للبناتعلمينور ضرغام خالد محمد980111512071148

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540ثانوية زين العابدين للبنينعلميمسلم قاسم سلمان مايع981111511037098

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540اعدادية النهار للبناتعلمينور الهدى صباح رحمان موسى982111512127040

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعبد هللا عمار محمد محمد امين983111511011102

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538اعدادية السيدية للبنينعلمييوسف عماد مطر محمد984111511004301

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538اعدادية الروابي للبنينعلميحسين علي مكي علي985111511026033

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538ثانوية النهضة للبناتعلميآيات فريد جميل محمد986111512067002
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537ثانوية الفرات االهلية للبنينعلميالحسين ميسر محمد صالح سمين987111511041007

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537ثانوية عدن للبناتعلميآيه عبد الخضر كيطان ديكان988111512094005

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536ثانوية االقصى االهلية للبناتعلميلين احسان حنتوش سليم989111512124015

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535ثانوية اغادير للبناتعلميمينا عبد الجبار علي محمد990111512103093

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.5ثانوية المتميزينعلميحسين علي كاظم علي991111511010021

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533ثانوية ابن سينا للبنينعلميمحمد عماد امين حسين992111511017076

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533اعدادية ابابيل  للبناتعلميزبيده احمد محمد خان درويش عزيز993111512111009

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميليث كريم عبد سمير994111511156100

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533اعدادية الخبير للبنينعلميحسام ليث محمد فاضل احمد995111511007027

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533اعدادية الحكيم للبنينعلميهاشم كاظم هاشم عذاب996111511032065

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532ثانوية شط العرب للبناتعلميهبه سهير عبد الهادي محمد جواد997111512062068

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532اعدادية األمل للبناتعلميسرى حسين ابراهيم اسماعيل998111512065048

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532اعدادية المنهل للبناتعلميساره قاسم فليح حسن999111512114053

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532اعدادية الجمهورية للبناتعلميامنه عدنان محمد كاظم1000111512068007

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532اعدادية التقى للبناتعلميحوراء غانم عبيس خزي1001111512071041

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532ثانوية ظفار للبناتعلميميسم عباس محسن خضير1002111512091045

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531الثانوية المعينية للبنينعلمييوسف موفق حامد محيبس1003111511022059

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531اعدادية المصطفى للبناتعلميجيهان ماهر رضا علي1004111512110040

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531اعدادية السيدية للبنينعلميبالل قاسم محمد كاظم1005111511004068

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.2ثانوية المتميزاتعلميهاله عبد الرحمن نايف هادي1006111512113097

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530ثانوية زين العابدين للبنينعلميمصطفى محمد عبد هللا محمد1007111511037108

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530اعدادية المحمودية للبنينعلميعلي عماد كاظم رضا1008111511023075

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530اعدادية تطوان للبنينعلميعلي رعد محمود عبد هللا1009111511018090

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530ثانوية ذو النورين للبنينعلميعبد السالم نبيل عبد السالم بدري1010111511019031

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530اعدادية مريم العذراء للبناتعلميهبة حيدر عبود كريم1011111512073118

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529ثانوية الزيتونة للبناتعلميمريم صالح الدين مهدي عوده1012111512061041

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529ثانوية ذو النورين للبنينعلميسالم احمد سالم ابراهيم1013111511019020

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعلي عبد هللا رجب حزوم1014111511016110

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية التقى للبناتعلميقمر خالد غزال داود1015111512071121

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية السياب للبنينعلميعلي سعد نوري جعفر1016111511028068

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية المصطفى للبناتعلمينور حيدر سعيد عطية1017111512110191

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية التقى للبناتعلميرفل صباح كاظم عبد1018111512071055

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.7ثانوية النهضة للبناتعلميطيبه اياد سامي زعال1019111512067059

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد594اعدادية تطوان للبنينادبيمصعب فؤاد عباس محمد1020111521018097
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575اعدادية االصيل للبناتادبيغاده هالل عبد رسن1021111522064086

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد559ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيمروة اسماعيل ابراهيم كاظم1022111522099025

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد557ثانوية الزهور للبناتادبيطيبه علي محمود شيحان1023111522078021

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد556اعدادية االخالص للبناتادبيرفل جواد كاظم عبد علي1024111522112055

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552ثانوية رفيدة للبناتادبيهبه غسان عجاج حبيب1025111522106079

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551ثانوية عشتار للبناتادبيرقيه سهيل حمادي علي1026111522086012

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549اعدادية عمر المختار للبناتادبينور الهدى جليل زاير حسين1027111522081056

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548ثانوية المودة للبناتادبيسجى علي كاظم جواد1028111522090008

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيمحمود ليث نوري حمادي1029111521016110

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546اعدادية النهرين للبنينادبيمنتظر شاكر غيالن زناد1030111521020095

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546ثانوية النهضة للبناتادبيفاطمه خالد مكاوي عداي1031111522067031

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفاطمه الزهراء محمد عبد الوهاب مهدي1032111522089067

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543اعدادية المحبة للبنينادبيأمير فالح توفيق عمران1033111521003008

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543اعدادية حماة للبناتادبيزهراء علي عبد هللا سرحان1034111522084068

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمنتظر حسن عبد مناف رضا1035111521009099

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541اعدادية الوركاء للبنينادبيحيدر فالح حسن هاشم1036111521027039

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540اعدادية االصيل للبناتادبيعلياء محسن هندي جابر1037111522064084

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540اعدادية تطوان للبنينادبياحمد عباس مصلح علوان1038111521018010

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيحنان باسم طالب عساف1039111522215007

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم طالب جاسم خضير1040111522076128

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538اعدادية التقى للبناتادبيكوثر عبد الستار جبار عبد الرضا1041111522071121

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537اعدادية التعاون للبناتادبيزينب ثامر داخل جسوم1042111522105034

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537ثانوية العزة للبناتادبيزهراء ظافر عبد الرزاق عيسى1043111522060015

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537اعدادية العراق الجديد للبنينادبيياسين قاسم عبد هللا رحيم1044111521011092

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيأحمد مبارك شحاذه خضير1045111521016010

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533اعدادية النهرين للبنينادبيإبراهيم سمير حمد فياض1046111521020003

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي محمد موسى عاصي1047111521006050

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيرسل عماد محمد علي حميد1048111522075019

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532ثانوية العزة للبناتادبيهاجر عامر رحيم عبد هللا1049111522060040

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532اعدادية اليوسفية للبنينادبيأمير فيصل محمود عبيد1050111521001018

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530اعدادية دمشق للبنينادبيعبد الودود عبد العزيز حامد وادي1051111521021079

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبييحيى فالح جوده أحمد1052111521016136

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529ثانوية النهضة للبناتادبيهاله كريم حسين حمادي1053111522067044

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيتيسر مؤيد ابراهيم معجون1054111522066015
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528ثانوية عدن للبناتادبيزينب محمد مجيد مهدي1055111522094032

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد حافظ فرحان حالوب1056111521034063

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيسجاد هادي خلف حسين1057111521008054

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527ثانوية عدن للبناتادبيضمياء ابراهيم كامل حبتور1058111522094039

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527اعدادية المحمودية للبناتادبيرونق خيري اسماعيل حسين1059111522080060

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526اعدادية االصيل للبناتادبيامنه ناظم غازي خضير1060111522064007

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسجى مهند عبد هاني حربي1061111522076081

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525ثانوية رفيدة للبناتادبيعبير منذر هاشم محسن1062111522106049

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524اعدادية التعاون للبناتادبيهدير ناهي عبد عنبر1063111522105076

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524اعدادية حماة للبناتادبيحوراء عبد هللا سهيل عبد1064111522084037

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523اعدادية عمر المختار للبناتادبياية صالح مشعل حميد1065111522081003

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523اعدادية المحمودية للبناتادبينبأ مهدي صالح حسين1066111522080146

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522اعدادية االمال للبناتادبيصفا عبد الجليل ابراهيم غضبان1067111522070078

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522اعدادية ابابيل  للبناتادبيضحى عالء شمخي جبر1068111522111053

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521اعدادية تطوان للبنينادبيعلي فريد خضير عباس1069111521018064

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521اعدادية االمال للبناتادبيمريم ضياء عباس محمد1070111522070095

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيمحمد خضير عباس نجم1071111521016092

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيفاطمة نجم عبود رسن1072111522066046

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520ثانوية النهضة للبناتادبيتقى كريم عبد الخضر فجر1073111522067006

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519اعدادية الفارابي للبنينادبيعلي ضياء نعمه حسن1074111521002039

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519اعدادية المعارف للبنينادبيعبد الرحمن محمد حسن علي1075111521005036

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518ثانوية اغادير للبناتادبينبا حيدر فائق رزوقي1076111522103054

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517ثانوية الشفق للبناتادبيفاطمة طالب شرهان كاظم1077111522117037

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517اعدادية األمل للبناتادبينبأ احمد حسين عبد هللا1078111522065048

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516اعدادية المعارف للبنينادبيعلي كريم علي حسين1079111521005054

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515اعدادية المصطفى للبناتادبينور علي عبيد كريم1080111522110146

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515الثانوية المعينية للبنينادبيمحمد عامر فيحان محيميد1081111521022053

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515اعدادية دمشق للبنينادبيمصطفى محمد احمد سهيل1082111521021124

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيهدير صالح هادي حمودي1083111522089095

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيدينا سلمان كمر سلمان1084111522089026

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514اعدادية تطوان للبنينادبيمحمد وليد خالد عبد المجيد1085111521018089

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514ثانوية الضرغام للبنينادبيأوس حسن فاضل موسى1086111521014002

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514اعدادية الفارابي للبنينادبيمحمد خضير راشد بربوت1087111521002056

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514اعدادية المستقبل للبناتادبيغفران مخلف عبد الهادي مجيد1088111522101041
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيساره سعد هادي حسين1089111522087013

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيسيف علي صالح فهد1090111521016043

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514اعدادية هند للبناتادبياسيل هادي صالح مهدي1091111522079002

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514اعدادية النهرين للبنينادبيمنتظر طه حمادي نعمه1092111521020096

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512اعدادية رقية للبناتادبينيزك سعدون علي عبد هللا1093111522069051

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيغيث عباس غازي محمد1094111521008105

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512ثانوية رفيدة للبناتادبيزينه ثائر محمد رؤوف1095111522106035

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511اعدادية حماة للبناتادبيعال فالح حسين سلطان1096111522084099

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510اعدادية رقية للبناتادبيسرى هشام داود هاشم1097111522069028

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510اعدادية المصطفى للبناتادبيدنيا فاضل محمد برغي1098111522110038

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيزهراء اسعد حمزه علي1099111522063023

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد602اعدادية الحكيم للبنينعلميسيف سعد حميد شالل1100111511032027

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد601ثانوية مؤتة للبناتعلميكوثر ماجد سامي حسين1101111512116027

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد586اعدادية المعارف للبنينعلميقتيبه مجيد اكرم مجيد1102111511005118

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581اعدادية الروافد للبنينعلميمحمد عبود ابراهيم ياسين1103111511025096

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578ثانوية شط العرب للبناتعلميفاطمه فائق محمود جراد1104111512062043

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد573اعدادية السيوطي للبنينعلميعبد هللا فهد عناد نجم1105111511155013

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565ثانوية الرباط للبناتعلمينبأ مهدي حبيب حسن1106111512121022

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564اعدادية االخالص للبناتعلميرانيه محمد زغير كاطع1107111512112055

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميعبد هللا جاسم محمد رمضان1108111511008067

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562اعدادية السيدية للبنينعلميعبد المجيد عامر خميس عباس1109111511004160

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561اعدادية الحكيم للبنينعلميخالد وليد حميد شالل1110111511032024

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559ثانوية عائشة للبناتعلمياسيل جمال ابراهيم محمد1111111512082004

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557ثانوية الثوار للبنينعلميعبد هللا مصعب عادل عبد الرزاق1112111511012033

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557اعدادية االخالص للبناتعلمينورهان هاني مسلم صالح1113111512112163

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556اعدادية االصيل للبناتعلميفرح رعد كطيف حسون1114111512064069

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556ثانوية االبتكار المختلطةعلميابراهيم رسمي غانم خريبط1115111511151001

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556اعدادية االمال للبناتعلمياية عماد طارق عباس1116111512070020

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556اعدادية الروابي للبنينعلميمعاذ داود خرباط زبار1117111511026130

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556اعدادية النهار للبناتعلميفاطمة حسن يعكوب جبار1118111512127033

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميهدير بهاء محمد رضا مهدي1119111512066058

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555اعدادية االمال للبناتعلميشيماء عائد حسن علوان1120111512070074

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555اعدادية ابابيل  للبناتعلمياشراق محمد حمد يوسف1121111512111002

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميفاطمه عبد الساده عباس داخل1122111512076081
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ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553اعدادية دمشق للبنينعلميهمام اسماعيل عبود علوان1123111511021227

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552اعدادية المصطفى للبناتعلمياية علي محمد مجيد1124111512110010

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميسيف رياض أحمد حسين1125111511016074

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550اعدادية حماة للبناتعلميفاطمه عبد السالم ناصر سلمان1126111512084112

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550اعدادية السياب للبنينعلميهمام علي حسين فالح1127111511028102

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد محمد فيصل رعد1128111511005019

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548اعدادية المحمودية للبناتعلميزينب جاسم كريم حمزه1129111512080065

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميزينه احمد شهاب احمد1130111512075039

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546الثانوية المعينية للبنينعلمياحمد حميد جاسم مبارك1131111511022004

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546ثانوية تبوك للبناتعلمياميمة ارشد اياد شاكر1132111512102010

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546ثانوية تبوك للبناتعلميزهراء خليل ابراهيم مجيد1133111512102043

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546اعدادية الروابي للبنينعلميمحمد اسماعيل محمد عودة1134111511026104

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545اعدادية حماة للبناتعلميرسل بشير باهض عودة1135111512084050

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميايناس نعيم كتاب حسن1136111512076017

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544ثانوية الزيتونة للبناتعلميابابيل رفعت يحيى عبد الفتاح1137111512061002

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميزهراء يوسف عباس سلمان1138111512126026

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543ثانوية النهضة للبناتعلميغاده عباس زكي فارس1139111512067063

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543اعدادية حماة للبناتعلميغاده نعمه مصطاف غثوان1140111512084107

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542اعدادية البصرة للبناتعلميزهراء عالء قاسم حسين1141111512109053

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541اعدادية التقى للبناتعلميضحى داخل جبار عطية1142111512071098

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541اعدادية مريم العذراء للبناتعلميمينا عالء هادي ابراهيم1143111512073110

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541اعدادية الروافد للبنينعلمياحمد محمد حسن مراد1144111511025013

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541اعدادية الروابي للبنينعلميعمر فاضل احمد شهاب1145111511026094

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540اعدادية حماة للبناتعلميايناس علي سلمان عطيه1146111512084028

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539ثانوية الرباط للبناتعلمينسرين حيدر علي محسن1147111512121023

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539اعدادية حماة للبناتعلميزبيده عمر علي جاسم1148111512084062

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539اعدادية التعاون للبناتعلميافراح حمودي عبد خميس1149111512105003

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538اعدادية االخالص للبناتعلمياسراء كاظم نواف كاظم1150111512112005

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538اعدادية الروافد للبنينعلميعلي جاسم مدلول ضاحي1151111511025073

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538اعدادية الروابي للبنينعلمينمير اياد سلمان حسن1152111511026135

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538اعدادية السياب للبنينعلميمصطفى عباس محمد عماره1153111511028094

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538اعدادية رقية للبناتعلميايه ياسين خضير ابراهيم1154111512069005

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537ثانوية االنوار للبناتعلميثراء محمد عبيد محمد1155111512085011

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537اعدادية االخالص للبناتعلميرحمه احسان عبد عون محمد1156111512112057
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ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميمحمد كامل دلف سالم1157111511156117

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميسلمان وليد سلمان عثمان1158111511016071

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537اعدادية تطوان للبنينعلميبكر ثامر قاسم عباس1159111511018030

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537اعدادية الجمهورية للبناتعلمينهى سعيد رشيد محمد1160111512068096

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية االصيل للبناتعلميساره محمد جعفر مجيد1161111512064053

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536ثانوية الصحة األهلية للبناتعلميشهد علي فاضل عباس1162111512096023

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية البصرة للبناتعلميمالك سمير حسن طاهر1163111512109104

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميمراد حسن عبد عليوي1164111511016167

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية االمال للبناتعلمياستبرق عماد رشيد كناش1165111512070004

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535ثانوية عائشة للبناتعلميرانية عامر كاظم نوفل1166111512082028

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535اعدادية التقى للبناتعلميزهراء مصطفى ناصر خضير1167111512071076

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535اعدادية المنهل للبناتعلميزهراء محمد خيري عبد الهادي محمد تقي1168111512114044

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535ثانوية الصحة األهلية للبناتعلميشهد رائد تركي عطيه1169111512096021

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعدادية هند للبناتعلمينجاة كريم عبد العظيم حسون1170111512079053

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعدادية التقى للبناتعلميميس صالح عبد المهدي جبار1171111512071135

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533ثانوية الضرغام للبنينعلميوسام عماد مجيد نشأت1172111511014057

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533ثانوية الضرغام للبنينعلمييوسف رافد عبد الكريم عبد الرحمن1173111511014058

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533اعدادية النهرين للبنينعلميمصطفى حازم حميد محمد علي1174111511020100

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533ثانوية نور العلم للبناتعلميهند عامر سعيد خلف1175111512118040

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533اعدادية الحسين للبنينعلميحيدر فؤاد كاظم عبد علي1176111511013032

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533اعدادية الروافد للبنينعلميحيدر حازم جاسم عبد هللا1177111511025037

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533اعدادية الوركاء للبنينعلميميثم عبد الغني عسل جاسم1178111511027131

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532ثانوية اسماء للبناتعلميكوثر عالء عبيد نوار1179111512100044

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532اعدادية العامل للبنينعلميسجاد محمد حسن جواد1180111511015064

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532اعدادية المحمودية للبناتعلميهدى حمزه عباس موازي1181111512080134

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521ثانوية اغادير للبناتعلميامنه احمد فاضل خليفه1182111512103007

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد475اعدادية حماة للبناتادبيشهد عامر جهاد نوري1183111522084084

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد475ثانوية الرباط للبناتادبيفردوس علي حسين علي1184111522121036

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473اعدادية السيوطي للبنينادبيبالل ستار كاظم سالم1185111521155010

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473اعدادية حماة للبناتادبيمهى قحطان سالم خلف1186111522084117

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد471ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبييحيى طه احمد ابراهيم1187111521158032

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد471ثانوية االبتكار المختلطةادبيعباس ناهي محمد كاظم1188111521151024

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد470ثانوية االبتكار المختلطةادبياحمد مجول عبد هللا داود1189111521151004

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد470ثانوية الزهراء للبناتادبيضحى عبد العباس تركي مخيف1190111522088031
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اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد468ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيمهند حسن زيدان خلف1191111521158025

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد468اعدادية المصطفى للبناتادبيسرى فارس محمد شغاتي1192111522110080

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد468اعدادية حماة للبناتادبيضحى مهدي حسين يوسف1193111522084093

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد467اعدادية السيدية للبنينادبيمصطفى محمد تبن محمد1194111521004118

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد466الثانوية المعينية للبنينادبيمحمد عبد علي حمد عمران1195111521022055

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551ثانوية رفيدة للبناتعلميامنه خميس ياسين عبود1196111512106005

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548اعدادية المحمودية للبنينعلميعبد الرزاق حازم حسين محمد1197111511023057

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد617ثانوية الزهراء للبناتادبيحنين فالح حسن مشعان1198111522088009

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد615اعدادية حماة للبناتادبيهنادي مظهر كريم شعيب1199111522084143

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد608ثانوية الرباط للبناتادبيرفل عباس احمد هالل1200111522121019

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد606اعدادية االمال للبناتادبينبأ نزار علي جاسم1201111522070104

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد601ثانوية البارئ للبناتادبيرغده امير كريم خميس1202111522119005

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد599ثانوية الرباط للبناتادبيدانيه صباح شعالن شالل1203111522121015

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد588ثانوية الزهراء للبناتادبينور محمد آغا رضا1204111522088043

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد580ثانوية البارئ للبناتادبيمروه علي حمد حمود1205111522119013

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد580ثانوية اسماء للبناتادبيشهد محمد حمادي صيوان1206111522100013

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570ثانوية النهضة للبناتادبيهبه نوري محمود عبد الرزاق1207111522067046

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568اعدادية رقية للبناتادبيهاجر عالء الدين حسين حاجم1208111522069053

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562اعدادية االمال للبناتادبيهدى رعد نجم عبد1209111522070120

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562ثانوية النضال المختلطةادبيآيات جياد جوده وحيد1210111522157002

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561ثانوية ذات النطاقين للبناتادبياسراء علي مهدي نايف1211111522077004

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556ثانوية عدن للبناتادبيلينه سعد هالل عبد الحسين1212111522094046

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556اعدادية عمر المختار للبناتادبيمريم محمد كريم طاهر1213111522081053

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى جبار عبد هللا سليمان1214111521009106

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548اعدادية المستقبل للبناتادبيفاطمه عصام هاشم محمد1215111522101042

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيفاطمه محمد علي كاظم1216111522217040

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543اعدادية االمال للبناتادبيديار محمود داود سلمان1217111522070034

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيهاله خالد عبد علي عباس1218111522089090

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541ثانوية الزيتونة للبناتادبيرفل عدنان حسن جاسم1219111522061010

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء عبد الرزاق سالم مسلم1220111522108063

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539اعدادية دمشق للبنينادبيعلي عبد هللا محمد ابراهيم1221111521021092

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيساره كريم فاضل راشد1222111522063028

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537اعدادية الروابي للبنينادبيعبد هللا حميد محمد مدب1223111521026073

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537اعدادية االصيل للبناتادبيمها خضير جاسم حسين1224111522064105
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التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537اعدادية الشاكرين للبنينادبيعز الدين سلمان جاسم محمد1225111521029061

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536اعدادية الروابي للبنينادبيوسام محمد مجباس محسن1226111521026165

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535اعدادية الروابي للبنينادبيصالح كامل حسن علي1227111521026058

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه الزهراء حسين حسن درب1228111522076109

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531اعدادية المصطفى للبناتادبيضحى حربي خضير حمودي1229111522110091

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529اعدادية االمال للبناتادبييقين نزار علي جاسم1230111522070131

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسندس كاظم جواد كاظم1231111522076089

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيحمد عبد هللا حمد عبيد1232111521158007

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525ثانوية تبوك للبناتادبيشهد ابراهيم حسن عبد1233111522102041

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيخالد وليد عبد هللا ضبع1234111521150021

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيحنين جاسم احمد ابراهيم1235111522063013

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524ثانوية الزهراء للبناتادبيمينا محمد احمد حبيب1236111522088039

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524اعدادية المصطفى للبناتادبينور كاظم خضر كاظم1237111522110149

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524اعدادية تطوان للبنينادبيعلي صاحب حسن صالح1238111521018061

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523ثانوية االبتكار المختلطةادبيهجران جاسم محمد حمود1239111521151054

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522اعدادية حماة للبناتادبيايه عدنان ثامر كريم1240111522084025

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521اعدادية عمر المختار للبناتادبيميس جالل صالح اسماعيل1241111522081055

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتقى كاظم صالح عبد الساده1242111522076022

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520اعدادية الشاكرين للبنينادبيياسر علوان ناصر سلمان1243111521029127

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520ثانوية السماحة المسائية للبناتادبينور جمال علي كضومي1244111522215036

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519اعدادية النهار للبناتادبينيران فيصل محمد ثامر1245111522127022

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيخالد كامل عبيد رجا1246111521150020

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517اعدادية البصرة للبناتادبيزهراء حسن علي عباس1247111522109037

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيعبد الرحمن عبد الكريم طه محمد1248111521016056

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516ثانوية الرباط للبناتادبيحوراء حسين طه ياسين1249111522121013

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا موفق حاكم محمد1250111521028034

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيسجى حسين محمود عبد هللا1251111522158009

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514اعدادية حماة للبناتادبيايه سعد هادي صالح1252111522084024

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيكوثر احمد فاضل حسين1253111522075043

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513اعدادية الشاكرين للبنينادبيهارون رياض عبد علي سلمان1254111521029121

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513اعدادية اليوسفية للبنينادبيمصعب أحمد صالح حسين1255111521001131

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513اعدادية التقى للبناتادبياسراء سعد مهدي سالم1256111522071002

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511اعدادية السيوطي للبنينادبيعبد الرحمن كحيط عفيان جاسم1257111521155026

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511اعدادية اليوسفية للبنينادبيسيف فائز علي طحمه1258111521001048
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التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510ثانوية ابن سينا للبنينادبيهارون رائد مهدي ثجيل1259111521017073

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيعلي هادي شلش صبر1260111521008095

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509اعدادية الروابي للبنينادبيفاروق سعدون طالع زكري1261111521026101

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509اعدادية االمال للبناتادبيندى نعمان سلمان عبد هللا1262111522070105

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509اعدادية حماة للبناتادبيرغد علي حسين علوان1263111522084053

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508اعدادية رقية للبناتادبيمريم وليد عباس عواد1264111522069043

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيمجيد حميد مصطاف ابراهيم1265111521158020

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507اعدادية المحمودية للبناتادبيتبارك باسم علي حسين1266111522080023

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507اعدادية المنهل للبناتادبيعذراء ابراهيم اكرم جواد1267111522114025

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506ثانوية النهضة للبناتادبياسيل مؤيد ياسين حساني1268111522067002

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506اعدادية االصيل للبناتادبيزينب عدنان هاشم عباس1269111522064057

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505اعدادية المعراج للبنينادبيمحمد فاهم عبد العباس موسى1270111521024045

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505اعدادية الروابي للبنينادبيمصطفى احمد عبد الحي احمد1271111521026141

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505اعدادية رقية للبناتادبيرحمه احمد نجم عاشور1272111522069017

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد507ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميمينه حامد ابراهيم مظلوم1273111512075080

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد506اعدادية البصرة للبناتعلميحوراء علي جاسم محمد1274111512109032

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد468ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء حميد هادي سلمان1275111522108058

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد468اعدادية مريم العذراء للبناتادبيدعـاء حسين نافع حمادي1276111522073111

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد465اعدادية رقية للبناتادبينور جبار ستار صالح1277111522069048

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد464اعدادية المصطفى للبناتادبيفرقان جاسم بشير عاصي1278111522110114

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد464ثانوية اسماء للبناتادبيداليا علي ضياء جابر1279111522100008

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد463ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيسماح ستار محمد عبد1280111522075028

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد461ثانوية مؤتة للبناتادبيطيبه سالم جوده مجمن1281111522116025

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد459الخارجياتادبيداليا رياض نجف فيروز1282111522401031

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد456اعدادية المحمودية للبناتادبيساره محمد جلوب حسين1283111522080088

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد455ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيتبارك كريم عبيد كاظم1284111522066012

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد453ثانوية العقيدة للبناتادبيايه دلير فاروق حسين1285111522074007

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد453ثانوية عدن للبناتادبيزينب عامر كامل رضا1286111522094031

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد452اعدادية حماة للبناتادبيرنا عادل اسماعيل ابراهيم1287111522084059

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد452اعدادية التقى للبناتادبياية يحيى عبد الكريم سلطان1288111522071016

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد451اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمثال جبار عطا هللا بالل1289111522076121

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد448ثانوية الطاهره للبناتادبينور منعم علي جاسم1290111522098019

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد448اعدادية المصطفى للبناتادبينوره علي دشر مصطاح1291111522110153

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد447اعدادية الجمهورية للبناتادبيعبير حميد كامل عبد الرزاق1292111522068056
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االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد447اعدادية التعاون للبناتادبيايه احمد ابراهيم علي1293111522105010

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد446اعدادية مريم العذراء للبناتادبيساره قيس عبد الرزاق اربيع1294111522073045

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد446اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيصفا جبار جمعه جبار1295111522076093

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد445ثانوية االبتكار المختلطةادبيآمنه فاضل موسى محمد1296111522151001

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد471اعدادية االخالص للبناتادبيزينب عبد علي عيسى صالح1297111522112081

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد459ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيعال عايد عبد حسن1298111522066040

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد458ثانوية االنوار للبناتادبيطيبه احمد حسين مسعر1299111522085037

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد458اعدادية االخالص للبناتادبيسجى نصير الدين مهدي صالح1300111522112097

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد457ثانوية عشتار للبناتادبيايناس طارق خضير حمود1301111522086002

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد455ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيبهيجه حسين نعمه محمد1302111522089013

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد455ثانوية رفيدة للبناتادبياالء محمد جمال محمود1303111522106008

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد452ثانوية االنوار للبناتادبيبنان محمد عبد هللا علي1304111522085013

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد449ثانوية الرباط للبناتادبيآمنه خضير عبد هللا عفن1305111522121002

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد449اعدادية المنهل للبناتادبينور الهدى زهير مزعل علك1306111522114032

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد446ثانوية المودة للبناتادبيلينا عامر رشيد اسماعيل1307111522090017

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد446ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيحنين احمد علي خلف1308111522063012

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد446ثانوية شط العرب للبناتادبينور محمد جالل حمودي1309111522062052

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد443ثانوية الزهراء للبناتادبيهديل محمد حمادي نعيمه1310111522088047

التربية للبنات/جامعة بغداد590اعدادية البصرة للبناتعلميشهد أحمد عباس لفته1311111512109076

التربية للبنات/جامعة بغداد557ثانوية عشتار للبناتعلميفاطمه محمد محسن شنيتر1312111512086027

التربية للبنات/جامعة بغداد551اعدادية االخالص للبناتعلميساره طالب كاطع حسن1313111512112096

التربية للبنات/جامعة بغداد550اعدادية االصيل للبناتعلميعذراء رياض جواد كاظم1314111512064061

التربية للبنات/جامعة بغداد549ثانوية اغادير للبناتعلميتبارك موفق احمد محمد1315111512103022

التربية للبنات/جامعة بغداد549اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميهدى علي جوده زبون1316111512076109

التربية للبنات/جامعة بغداد548اعدادية المحمودية للبناتعلمياطياف خضير سليمان جديح1317111512080005

التربية للبنات/جامعة بغداد547اعدادية االمال للبناتعلميصبا خضير مخلف حسين1318111512070077

التربية للبنات/جامعة بغداد543ثانوية الزهور للبناتعلميعائشه طه عباس علي1319111512078022

التربية للبنات/جامعة بغداد540اعدادية المستقبل للبناتعلميمنى قحطان محمد حسن هادي1320111512101080

التربية للبنات/جامعة بغداد540اعدادية االخالص للبناتعلميهيبت ادهم ابراهيم علي1321111512112172

التربية للبنات/جامعة بغداد538ثانوية زبيدة للبناتعلمياية فاضل ساجت شمخي1322111512108016

التربية للبنات/جامعة بغداد537اعدادية المصطفى للبناتعلميرسل جمال عباس هجر1323111512110063

التربية للبنات/جامعة بغداد534ثانوية الزهور للبناتعلميرسل سالم محمود محمد1324111512078008

التربية للبنات/جامعة بغداد534اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميرغد عبد الستار عبد الجبار اسماعيل1325111512076041

التربية للبنات/جامعة بغداد533ثانوية العقيدة للبناتعلميسارة فيصل عبد الصاحب عطشان1326111512074048
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التربية للبنات/جامعة بغداد533اعدادية المستقبل للبناتعلميفرقان حسين كاظم حسين1327111512101068

التربية للبنات/جامعة بغداد533اعدادية المحمودية للبناتعلمينبأ ابراهيم خليل محمد1328111512080120

التربية للبنات/جامعة بغداد532ثانوية العقيدة للبناتعلميغفران عادل احمد جمعه1329111512074065

التربية للبنات/جامعة بغداد531اعدادية األمل للبناتعلمينرجس محمد عبد ياسين1330111512065067

التربية للبنات/جامعة بغداد531اعدادية الجمهورية للبناتعلميمريم حامد حسين صالح1331111512068084

التربية للبنات/جامعة بغداد529اعدادية الجمهورية للبناتعلميفرقان ثابت حميد نجم1332111512068080

التربية للبنات/جامعة بغداد529ثانوية الزهور للبناتعلميميسره مروان حسن ابراهيم1333111512078030

التربية للبنات/جامعة بغداد528اعدادية البصرة للبناتعلمينرجس صالح مهدي عبد هللا1334111512109109

التربية للبنات/جامعة بغداد528ثانوية عائشة للبناتعلميايالف كريم ترف حسن1335111512082011

التربية للبنات/جامعة بغداد527اعدادية المنهل للبناتعلميآيه عباس فاضل ناجي1336111512114002

التربية للبنات/جامعة بغداد527ثانوية عائشة للبناتعلميهدى عبد الكريم احمد نفل1337111512082077

التربية للبنات/جامعة بغداد526ثانوية تبوك للبناتعلميمروة صفاء احمد محمد1338111512102072

التربية للبنات/جامعة بغداد526ثانوية العقيدة للبناتعلمياسراء عباس عبيد حمود1339111512074002

التربية للبنات/جامعة بغداد525اعدادية المستقبل للبناتعلميعلياء شكوك حسوني عليخ1340111512101065

التربية للبنات/جامعة بغداد525اعدادية التعاون للبناتعلميفرح عمار عبد علي مجيد1341111512105091

التربية للبنات/جامعة بغداد524اعدادية النهار للبناتعلميرسل سعد عزيز صالح1342111512127019

التربية للبنات/جامعة بغداد524اعدادية ابابيل  للبناتعلميغفران حميد ناصر حسين1343111512111028

التربية للبنات/جامعة بغداد523ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميحوراء حسام كاظم مطر1344111512089014

التربية للبنات/جامعة بغداد639ثانوية االبتكار المختلطةادبيسجى عماد محسن جواد1345111522151009

التربية للبنات/جامعة بغداد623ثانوية الشفق للبناتادبيمروة طارق حسون عبيد1346111522117041

التربية للبنات/جامعة بغداد601اعدادية المصطفى للبناتادبيهبه خالد عبد هللا عوده1347111522110154

التربية للبنات/جامعة بغداد599اعدادية المحمودية للبناتادبيانمار عامر هراطه خميس1348111522080015

التربية للبنات/جامعة بغداد597اعدادية األمل للبناتادبيسجى فريد درويل رسن1349111522065036

التربية للبنات/جامعة بغداد594ثانوية العزة للبناتادبياروى ضياء محمد زهراوي1350111522060001

التربية للبنات/جامعة بغداد593ثانوية الزيتونة للبناتادبيمروه عامر حميد خضير1351111522061034

التربية للبنات/جامعة بغداد593ثانوية السماحة المسائية للبناتادبينسرين فوزي شهاب احمد1352111522215034

التربية للبنات/جامعة بغداد590اعدادية التقى للبناتادبيالرا عبد الحميد نجم هالل1353111522071122

التربية للبنات/جامعة بغداد590اعدادية المحمودية للبناتادبينهله حامد علي جبر1354111522080152

التربية للبنات/جامعة بغداد589ثانوية الزهراء للبناتادبيهيام جعفر فرحان صادق1355111522088048

التربية للبنات/جامعة بغداد582ثانوية عائشة للبناتادبيفاطمة محمد حسن مراد1356111522082058

التربية للبنات/جامعة بغداد581ثانوية االصالة للبناتادبيأيه ماجد خضير عباس1357111522083001

التربية للبنات/جامعة بغداد581ثانوية السويب المختلطةادبيشهد حميد عبيد سهر1358111522159009

التربية للبنات/جامعة بغداد580اعدادية عمر المختار للبناتادبيزهراء مؤيد خلف ناصر1359111522081026

التربية للبنات/جامعة بغداد579اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسرى سعد محمد رضا مهدي1360111522076084
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التربية للبنات/جامعة بغداد579ثانوية تبوك للبناتادبيمريم حامد ردام حسين1361111522102056

التربية للبنات/جامعة بغداد575اعدادية البتول للبناتادبينهى احمد عبود جاسم1362111522072094

التربية للبنات/جامعة بغداد574ثانوية رفيدة للبناتادبيشهد صالح علي عبد هللا1363111522106042

التربية للبنات/جامعة بغداد573ثانوية رفيدة للبناتادبيايه جبار كاظم هادي1364111522106013

التربية للبنات/جامعة بغداد570ثانوية النضال المختلطةادبيياسمين مبارك عطيه ثرثار1365111522157026

التربية للبنات/جامعة بغداد570اعدادية الجمهورية للبناتادبيصبا محمد عبد مرزوك1366111522068047

التربية للبنات/جامعة بغداد566اعدادية مريم العذراء للبناتادبيسرى سعد ابراهيم سلمان1367111522073050

التربية للبنات/جامعة بغداد565ثانوية اسماء للبناتادبيطيبه احمد حسون جبر1368111522100015

التربية للبنات/جامعة بغداد564ثانوية الزهور للبناتادبيورود عمر علي حسين1369111522078037

التربية للبنات/جامعة بغداد564اعدادية االخالص للبناتادبيكوثر صادق محمد احمد1370111522112143

التربية للبنات/جامعة بغداد564ثانوية بنات العراق للبناتادبيفاطمه فوزي نجم عبد1371111522128016

التربية للبنات/جامعة بغداد561اعدادية المصطفى للبناتادبيميسم احمد جري مناتي1372111522110132

التربية للبنات/جامعة بغداد560اعدادية الجمهورية للبناتادبيعائشه ناهض عباس محمد1373111522068055

التربية للبنات/جامعة بغداد560اعدادية الجمهورية للبناتادبيامنة جمعه محمود جدعان1374111522068010

التربية للبنات/جامعة بغداد559ثانوية الزهور للبناتادبيتبارك مجيد محمد شالل1375111522078007

التربية للبنات/جامعة بغداد557اعدادية ابابيل  للبناتادبيتبارك نزار حميد راضي1376111522111017

التربية للبنات/جامعة بغداد555اعدادية حماة للبناتادبيمها سعد محمود جريان1377111522084116

التربية للبنات/جامعة بغداد553ثانوية زبيدة للبناتادبيسجى كاظم محمد جبر1378111522108083

التربية للبنات/جامعة بغداد552ثانوية العقيدة للبناتادبيسارة شاكر محمود علي1379111522074024

التربية للبنات/جامعة بغداد552ثانوية عشتار للبناتادبيملوك محمد جاسم محمد1380111522086034

التربية للبنات/جامعة بغداد552اعدادية االمال للبناتادبيطيبة محمد جاسم كاظم1381111522070080

التربية للبنات/جامعة بغداد551ثانوية عائشة للبناتادبينور قيس عبيد صبح1382111522082069

التربية للبنات/جامعة بغداد551ثانوية عشتار للبناتادبينبأ ماجد فاضل منخي1383111522086038

التربية للبنات/جامعة بغداد551اعدادية حماة للبناتادبيعهود جاسم ناصر سلمان1384111522084101

التربية للبنات/جامعة بغداد549ثانوية ظفار للبناتادبيايالف جبار قاسم حميدي1385111522091005

التربية للبنات/جامعة بغداد549اعدادية مريم العذراء للبناتادبيصبا لطيف عواد راضي1386111522073061

التربية للبنات/جامعة بغداد549ثانوية العقيدة للبناتادبيسارة محمد جليل جميل1387111522074025

التربية للبنات/جامعة بغداد548اعدادية التعاون للبناتادبيزينه هاشم سلمان شكر1388111522105039

التربية للبنات/جامعة بغداد547اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحنين حامد جواد غالي1389111522076027

التربية للبنات/جامعة بغداد547ثانوية اغادير للبناتادبيرنده حامد عبيد شرقي1390111522103020

التربية للبنات/جامعة بغداد545اعدادية الجمهورية للبناتادبيموج عبد الكريم حسين عباس1391111522068069

التربية للبنات/جامعة بغداد545اعدادية ابابيل  للبناتادبينور احمد مشرع جداح1392111522111080

التربية للبنات/جامعة بغداد545ثانوية رفيدة للبناتادبيتبارك قيس عباس حمودي1393111522106018

التربية للبنات/جامعة بغداد544اعدادية االمال للبناتادبياية خضر عباس يونس1394111522070017
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التربية للبنات/جامعة بغداد543ثانوية ذات العيون للبناتادبيرحاب شمال فاضل عباس1395111522104015

التربية للبنات/جامعة بغداد543ثانوية العزة للبناتادبيشهد عبد الكريم حسن سهيل1396111522060025

التربية للبنات/جامعة بغداد542اعدادية الجمهورية للبناتادبيمريم باسم شالل سعدون1397111522068066

التربية للبنات/جامعة بغداد542ثانوية الشفق للبناتادبيرسل عادل عبد الرضا حسين1398111522117014

التربية للبنات/جامعة بغداد542ثانوية ذات العيون للبناتادبيلنا فاضل اسماعيل محسن1399111522104046

التربية للبنات/جامعة بغداد541اعدادية رقية للبناتادبيهيام خليل اسماعيل خلف1400111522069055

التربية للبنات/جامعة بغداد541ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيصفا كريم محمود مرهش1401111522150005

التربية للبنات/جامعة بغداد541ثانوية بنات العراق للبناتادبيضحى علي مبرم عباس1402111522128013

التربية للبنات/جامعة بغداد540ثانوية المربد المختلطةادبيرقيه سعود نايف عبد هللا1403111522152001

التربية للبنات/جامعة بغداد539اعدادية حماة للبناتادبينور ماجد محي نوار1404111522084132

التربية للبنات/جامعة بغداد539ثانوية المودة للبناتادبيغفران نشمي عبد الكريم محمود1405111522090014

التربية للبنات/جامعة بغداد539الخارجياتادبيمروه جاسم مهدي عبد الحسين1406111522401075

التربية للبنات/جامعة بغداد539اعدادية التعاون للبناتادبيزهراء علي عويد عبيد1407111522105032

التربية للبنات/جامعة بغداد538ثانوية تبوك للبناتادبيرسل حسين علوان جاسم1408111522102020

التربية للبنات/جامعة بغداد538ثانوية عائشة للبناتادبيعائشة فاروق جاسم محمد1409111522082053

التربية للبنات/جامعة بغداد536ثانوية بنات العراق للبناتادبيسالي خالد اسماعيل ندا1410111522128011

التربية للبنات/جامعة بغداد536اعدادية البتول للبناتادبينبراس محمود حسن جلوب1411111522072093

التربية للبنات/جامعة بغداد535اعدادية المحمودية للبناتادبيدينا اكرم فخري عبود1412111522080046

التربية للبنات/جامعة بغداد534ثانوية الرباط للبناتادبيريم حاتم غربي مجول1413111522121020

التربية للبنات/جامعة بغداد532ثانوية العقيدة للبناتادبينور ابراهيم حميد صالح1414111522074050

التربية للبنات/جامعة بغداد531ثانوية الطاهره للبناتادبييقين علي خلف ابراهيم1415111522098023

التربية للبنات/جامعة بغداد530اعدادية حماة للبناتادبيرفيف علي وناس حمزه1416111522084056

التربية للبنات/جامعة بغداد530ثانوية الرباط للبناتادبيورود عامر وحيد مزعل1417111522121048

التربية للبنات/جامعة بغداد528اعدادية االصيل للبناتادبيزهراء محسن عبد الرزاق راهي1418111522064052

التربية للبنات/جامعة بغداد528الخارجياتادبيهجران جبار عبد حسين1419111522401098

التربية للبنات/جامعة بغداد528ثانوية االنوار للبناتادبيسوالف ثائر محمود شرموط1420111522085033

التربية للبنات/جامعة بغداد527اعدادية التعاون للبناتادبياكرام عبد الناصر جعفر عبد االمير1421111522105003

التربية للبنات/جامعة بغداد526اعدادية رقية للبناتادبيزهراء صالح عباس خنجر1422111522069023

التربية للبنات/جامعة بغداد525ثانوية الطاهره للبناتادبيهدى جبار خساره علي1423111522098021

التربية للبنات/جامعة بغداد525ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيشهد مجيد عباس فرحان1424111522087017

التربية للبنات/جامعة بغداد524اعدادية حماة للبناتادبيانفال حسان هاشم عباس1425111522084018

التربية للبنات/جامعة بغداد523ثانوية البارئ للبناتادبيغصون شهاب أحمد عليوي1426111522119012

التربية للبنات/جامعة بغداد523ثانوية االبتكار المختلطةادبيرؤى شهاب احمد حبيب1427111522151007

التربية للبنات/جامعة بغداد523اعدادية المستقبل للبناتادبيانفال سامي فالح جميل1428111522101004
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التربية للبنات/جامعة بغداد522اعدادية التقى للبناتادبيزهراء عبد االمير شاكر ياسر1429111522071067

التربية للبنات/جامعة بغداد522ثانوية ذات العيون للبناتادبيآيه زكي داود سلمان1430111522104002

التربية للبنات/جامعة بغداد522اعدادية حماة للبناتادبيشيماء مزهر نجم عبد1431111522084086

التربية للبنات/جامعة بغداد522ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيفاطمه عبد الحسين عطيه شبيب1432111522077019

التربية للبنات/جامعة بغداد522اعدادية االمال للبناتادبيساره مثنى حمود عبيد1433111522070057

التربية للبنات/جامعة بغداد522ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيدينا علي مصلح عباس1434111522215010

التربية للبنات/جامعة بغداد522ثانوية الزهراء للبناتادبياميرة فيصل علوان عرموط1435111522088003

التربية للبنات/جامعة بغداد521ثانوية عدن للبناتادبياصاله مالك كاظم جعفر1436111522094006

التربية للبنات/جامعة بغداد520ثانوية االنوار للبناتادبيمنار ناطق نعمه مسعر1437111522085049

التربية للبنات/جامعة بغداد520ثانوية تل السمر للبناتادبيبراء محمد خلف عطيه1438111522129004

التربية للبنات/جامعة بغداد520ثانوية عشتار للبناتادبيتغريد محمد عبيد خضير1439111522086007

التربية للبنات/جامعة بغداد520ثانوية المعرفة للبناتادبيعائشة عماد عدنان عزيز1440111522133034

التربية للبنات/جامعة بغداد519ثانوية السويب المختلطةادبيشهالء سلمان حمزه جديع1441111522159010

التربية للبنات/جامعة بغداد519اعدادية المصطفى للبناتادبيدعاء سالم عبد الهادي عبد الحسين1442111522110034

التربية للبنات/جامعة بغداد519ثانوية اغادير للبناتادبيمالك معاذ خالد خليل1443111522103048

التربية للبنات/جامعة بغداد519ثانوية البارئ للبناتادبينسرين شاكر حسن محمد1444111522119018

التربية للبنات/جامعة بغداد519ثانوية بنات العراق للبناتادبيسجى علي مبرم عباس1445111522128012

التربية للبنات/جامعة بغداد518ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيسدير عامر محسن سلمان1446111522158010

التربية للبنات/جامعة بغداد517ثانوية االبتكار المختلطةادبيصبا فاضل كامل عبد1447111522151012

التربية للبنات/جامعة بغداد517اعدادية البصرة للبناتادبيزينب عزيز محيسن حسين1448111522109044

التربية للبنات/جامعة بغداد516ثانوية وهران للبناتادبيرانيه جمال محمد محجوب1449111522115008

التربية للبنات/جامعة بغداد516ثانوية النهضة للبناتادبيمروه سالم حسين شرموط1450111522067033

التربية للبنات/جامعة بغداد516ثانوية العزة للبناتادبيزينب ماهر محمد عبد االمير1451111522060019

التربية للبنات/جامعة بغداد515ثانوية ظفار للبناتادبيليلى وميض احمد محمد1452111522091035

التربية للبنات/جامعة بغداد515اعدادية االمال للبناتادبيشهد ثامر غازي خلف1453111522070073

التربية للبنات/جامعة بغداد514الخارجياتادبيسرور جمال خليل ابراهيم1454111522401056

التربية للبنات/جامعة بغداد514اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحنان امير ناجي عبد الحسين1455111522076025

التربية للبنات/جامعة بغداد514ثانوية االنوار للبناتادبيسرى حميد سلوم حسون1456111522085032

التربية للبنات/جامعة بغداد513ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيمعالي سعد عباس عبيد1457111522158014

التربية للبنات/جامعة بغداد512ثانوية االنوار للبناتادبيشروق عبد الرحمن محمد ناصر1458111522085034

التربية للبنات/جامعة بغداد512ثانوية الرباط للبناتادبيميس اسعد نجم عبيد1459111522121039

التربية للبنات/جامعة بغداد512ثانوية زبيدة للبناتادبيرجاء كطوف كريم سلمان1460111522108045

التربية للبنات/جامعة بغداد511ثانوية عشتار للبناتادبيهدير شاكر محمود محمد1461111522086043

التربية للبنات/جامعة بغداد511ثانوية االنوار للبناتادبيتبارك أمين عباس سلمان1462111522085014
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التربية للبنات/جامعة بغداد510اعدادية حماة للبناتادبيوجدان شاكر علي شهاب1463111522084148

التربية للبنات/جامعة بغداد510ثانوية عائشة للبناتادبياطياف عبد القادر حمود عبد1464111522082008

التربية للبنات/جامعة بغداد509اعدادية االخالص للبناتادبيعبير غازي فيصل محمد1465111522112121

التربية للبنات/جامعة بغداد508اعدادية البتول للبناتادبيرفل خضير عباس شالل1466111522072036

التربية للبنات/جامعة بغداد508ثانوية زبيدة للبناتادبيسرور ذهب خواف هذال1467111522108085

التربية للبنات/جامعة بغداد507ثانوية العقيدة للبناتادبيامنه علي حسين علي1468111522074005

التربية للبنات/جامعة بغداد507اعدادية هند للبناتادبيزهراء عماد عبد الحمزه فيصل1469111522079026

التربية للبنات/جامعة بغداد506ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيحوراء عباس محمد صالح عبود1470111522066017

التربية للبنات/جامعة بغداد506اعدادية رقية للبناتادبيسبأ عدنان عبد حسين1471111522069026

التربية للبنات/جامعة بغداد506ثانوية النهضة للبناتادبيزينه عامر حميد ثلج1472111522067012

التربية للبنات/جامعة بغداد506ثانوية الشفق للبناتادبيدعاء اسماعيل هاشم محمد1473111522117010

التربية للبنات/جامعة بغداد506اعدادية االمال للبناتادبيسميه علي طه حسن1474111522070069

التربية للبنات/جامعة بغداد505اعدادية المحمودية للبناتادبيضحى سالم شاكر محمود1475111522080112

التربية للبنات/جامعة بغداد504ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمة احمد عبد اللطيف سلمان1476111522074040

التربية للبنات/جامعة بغداد504ثانوية المعرفة للبناتادبيعذراء محمد عناد داوود1477111522133035

التربية للبنات/جامعة بغداد504ثانوية المعرفة للبناتادبيهاجر اكرم حاتم سليمان1478111522133052

التربية للبنات/جامعة بغداد504اعدادية االمال للبناتادبيآمنة فوزي اسماعيل عبد الرحمن1479111522070001

التربية للبنات/جامعة بغداد504اعدادية االصيل للبناتادبيمريم حسين ميران عجيل1480111522064101

التربية للبنات/جامعة بغداد503ثانوية الزيتونة للبناتادبيجمانه مصطفى عبود محمد1481111522061006

التربية للبنات/جامعة بغداد502ثانوية عشتار للبناتادبيمروة سهيل حمادي علي1482111522086032

التربية للبنات/جامعة بغداد502اعدادية االخالص للبناتادبيبنين فالح خلف حسن1483111522112024

التربية للبنات/جامعة بغداد502ثانوية عشتار للبناتادبيرويده اسعد محمد عباس1484111522086014

التربية للبنات/جامعة بغداد502اعدادية ابابيل  للبناتادبيشهد جاسم محمد حسين1485111522111049

التربية للبنات/جامعة بغداد502ثانوية االنوار للبناتادبيدعاء خالص محمد كاظم1486111522085018

التربية للبنات/جامعة بغداد501ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيمريم عزيز عبد الرزاق عزاوي1487111522075046

التربية للبنات/جامعة بغداد501اعدادية األمل للبناتادبيزهراء حسين رحيم جواد1488111522065028

التربية للبنات/جامعة بغداد501اعدادية حماة للبناتادبينور حيدر مرزه حسون1489111522084126

التربية للبنات/جامعة بغداد501ثانوية تل السمر للبناتادبيروابي مسلط فيصل زعال1490111522129008

التربية للبنات/جامعة بغداد501اعدادية النهار للبناتادبيحوراء علي حمزه محيسن1491111522127006

التربية للبنات/جامعة بغداد500ثانوية شط العرب للبناتادبيمأرب زياد طارق سليمان1492111522062042

التربية للبنات/جامعة بغداد500اعدادية حماة للبناتادبيغسق حسين عبيد شريده1493111522084102

التربية للبنات/جامعة بغداد500اعدادية األمل للبناتادبيرغد حسن محمد علي هادي1494111522065018

التربية للبنات/جامعة بغداد500اعدادية حماة للبناتادبيدنيا رياض نجف فيروز1495111522084044

التربية للبنات/جامعة بغداد500ثانوية ذات العيون للبناتادبيايمان فاخر ساير هليل1496111522104009
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التربية للبنات/جامعة بغداد500ثانوية تبوك للبناتادبيميمونه عبد الرزاق محمد خلف1497111522102061

التربية للبنات/جامعة بغداد499اعدادية التقى للبناتادبيصبا قاسم حسن جاسم1498111522071098

التربية للبنات/جامعة بغداد498اعدادية االمال للبناتادبيحنين محمود ذياب سبع1499111522070031

التربية للبنات/جامعة بغداد498ثانوية المعرفة للبناتادبيوئام مجيد صلبي عبد هللا1500111522133053

التربية للبنات/جامعة بغداد497ثانوية عشتار للبناتادبيمياده خليل ابراهيم احمد1501111522086036

التربية للبنات/جامعة بغداد496ثانوية ذات العيون للبناتادبيرغد حسين أحميد جاسم1502111522104019

التربية للبنات/جامعة بغداد496اعدادية المصطفى للبناتادبيرغد سلمان داود احمد1503111522110044

التربية للبنات/جامعة بغداد496اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياسراء عبد الرزاق كاظم نشمي1504111522076007

التربية للبنات/جامعة بغداد496ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيزينة علي مصلح عباس1505111522215019

التربية للبنات/جامعة بغداد496ثانوية نور العلم للبناتادبيآيات أحمد خليف حميان1506111522118003

التربية للبنات/جامعة بغداد495ثانوية اغادير للبناتادبيزينب عبد القادر يحيى ابراهيم1507111522103028

التربية للبنات/جامعة بغداد495ثانوية العقيدة للبناتادبيايالف محمد منير محمد1508111522074006

التربية للبنات/جامعة بغداد494ثانوية المعرفة للبناتادبيرويدة انور حاتم مظلوم1509111522133018

التربية للبنات/جامعة بغداد494اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينورا محمود شاكر محمود1510111522076153

التربية للبنات/جامعة بغداد494اعدادية حماة للبناتادبيمنى احمد سلمان هرطمان1511111522084115

التربية للبنات/جامعة بغداد493ثانوية العقيدة للبناتادبيغفران محمد علي فرج1512111522074038

التربية للبنات/جامعة بغداد493اعدادية هند للبناتادبيزهراء حبيب عبيد حسن1513111522079025

التربية للبنات/جامعة بغداد493ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيزهراء نجم عبد هللا داود1514111522066028

التربية للبنات/جامعة بغداد493اعدادية المحمودية للبناتادبيسماح صادق عيسى جاسم1515111522080095

التربية للبنات/جامعة بغداد492ثانوية النضال المختلطةادبيوئام عبد هللا نمر شهاب1516111522157025

التربية للبنات/جامعة بغداد492اعدادية حماة للبناتادبيزينب زهير هادي شلب1517111522084071

التربية للبنات/جامعة بغداد492اعدادية حماة للبناتادبيهند عبد السالم احمد جريان1518111522084144

التربية للبنات/جامعة بغداد492اعدادية رقية للبناتادبيمها محمد سرداح كاظم1519111522069045

التربية للبنات/جامعة بغداد491اعدادية حماة للبناتادبينور كريم أربيح خساره1520111522084131

التربية للبنات/جامعة بغداد491ثانوية زبيدة للبناتادبياية جاسم شندل سويلم1521111522108018

التربية للبنات/جامعة بغداد491ثانوية الزهور للبناتادبيضحى خليل علي خضير1522111522078018

التربية للبنات/جامعة بغداد491ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمنى سعد احمد سليمان1523111522150008

التربية للبنات/جامعة بغداد491ثانوية اغادير للبناتادبياسمهان اكرم تركي ابراهيم1524111522103002

التربية للبنات/جامعة بغداد490اعدادية المصطفى للبناتادبيايات ربيع عيسى نصيف1525111522110012

التربية للبنات/جامعة بغداد490ثانوية ظفار للبناتادبيأيه ناظم خلف محمد1526111522091001

التربية للبنات/جامعة بغداد489ثانوية زبيدة للبناتادبياكرام اياد طه حسون1527111522108010

التربية للبنات/جامعة بغداد489اعدادية االمال للبناتادبيفيان عامر خضير حسين1528111522070091

التربية للبنات/جامعة بغداد488ثانوية ظفار للبناتادبيايه نعمه محسن زياد1529111522091008

التربية للبنات/جامعة بغداد488ثانوية عائشة للبناتادبيشهد خضر ياس خضير1530111522082046
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التربية للبنات/جامعة بغداد487اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة زكي عودة عبد نور1531111522112132

التربية للبنات/جامعة بغداد487اعدادية المصطفى للبناتادبيامال خالد حسين علوان1532111522110011

التربية للبنات/جامعة بغداد485اعدادية المصطفى للبناتادبيايالف عبد الرزاق جاسم رمان1533111522110015

التربية للبنات/جامعة بغداد484ثانوية المعرفة للبناتادبيسلوى شالل محمد عويد1534111522133031

التربية للبنات/جامعة بغداد484اعدادية النهار للبناتادبيزينب حسين عبد علي جبار1535111522127012

التربية للبنات/جامعة بغداد484اعدادية حماة للبناتادبيرسل محمد غدير عبد1536111522084050

التربية للبنات/جامعة بغداد484اعدادية المصطفى للبناتادبيشهد سعد مراد جواد1537111522110085

التربية للبنات/جامعة بغداد484اعدادية المصطفى للبناتادبيزينب عباس خضير محسن1538111522110068

التربية للبنات/جامعة بغداد484ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيحنان حسن فاضل خماس1539111522075015

التربية للبنات/جامعة بغداد484ثانوية تبوك للبناتادبيايه اكرم علوان جاسم1540111522102010

التربية للبنات/جامعة بغداد483اعدادية االصيل للبناتادبيتبارك علي مريمر حميد1541111522064021

التربية للبنات/جامعة بغداد483ثانوية ذات العيون للبناتادبيجيهان قيس عبد القادر كاظم1542111522104011

التربية للبنات/جامعة بغداد483ثانوية العقيدة للبناتادبيبدور حسين علي عباس1543111522074010

التربية للبنات/جامعة بغداد482اعدادية االصيل للبناتادبيرانيا عبد الكريم صحن بايع1544111522064036

التربية للبنات/جامعة بغداد482اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور محمد نايف حسين1545111522076151

التربية للبنات/جامعة بغداد482ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبينادية محمد رحيم زبار1546111522158015

التربية للبنات/جامعة بغداد482ثانوية رفيدة للبناتادبيغروب عمار يحيى عباس1547111522106051

التربية للبنات/جامعة بغداد482ثانوية العزة للبناتادبياسراء مهدي محمود مهدي1548111522060002

التربية للبنات/جامعة بغداد481ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيمريم قاسم عيفان كعيم1549111522066049

التربية للبنات/جامعة بغداد481ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيصفا مهدي باقر حمودي1550111522066038

التربية للبنات/جامعة بغداد480اعدادية االصيل للبناتادبينادين سعد عبد الكريم خضير1551111522064107

التربية للبنات/جامعة بغداد480اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيلبنى عبد الكريم جعفر صادق1552111522076119

التربية للبنات/جامعة بغداد480اعدادية الجمهورية للبناتادبياسراء احمد فراس مصطفى1553111522068005

التربية للبنات/جامعة بغداد480ثانوية رفيدة للبناتادبيافيان ياسين طاهر زغير1554111522106007

التربية للبنات/جامعة بغداد480ثانوية المعرفة للبناتادبيعال مجيد حمزة عباس1555111522133036

التربية للبنات/جامعة بغداد479اعدادية المحمودية للبناتادبيرفل عبد الرزاق ناجي محمد1556111522080057

التربية للبنات/جامعة بغداد479اعدادية هند للبناتادبيفاطمه طالب لهمود عبيد1557111522079040

التربية للبنات/جامعة بغداد479اعدادية الجمهورية للبناتادبينور قيس ريحان عبد هللا1558111522068076

التربية للبنات/جامعة بغداد479اعدادية الجمهورية للبناتادبيامنة سامي خضير حديد1559111522068011

التربية للبنات/جامعة بغداد479ثانوية اغادير للبناتادبيايه علي عبد هللا عبد الحسين1560111522103009

التربية للبنات/جامعة بغداد479ثانوية وهران للبناتادبيايه حسن هادي مهدي1561111522115004

التربية للبنات/جامعة بغداد478ثانوية االنوار للبناتادبيوالء مالك خضير داود1562111522085057

التربية للبنات/جامعة بغداد478اعدادية المحمودية للبناتادبيروعه موفق حاتم علي1563111522080059

التربية للبنات/جامعة بغداد478اعدادية االمال للبناتادبيسماح محمد عبد علي1564111522070068
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التربية للبنات/جامعة بغداد478اعدادية الجمهورية للبناتادبيضحى عبد هللا احمد محمد1565111522068052

التربية للبنات/جامعة بغداد478ثانوية الزهراء للبناتادبيريام محمد جمعه كلو1566111522088015

التربية للبنات/جامعة بغداد478ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبياماني جاسم احمد ابراهيم1567111522063002

التربية للبنات/جامعة بغداد477اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور حميد فاضل حميد1568111522076146

التربية للبنات/جامعة بغداد477اعدادية المنهل للبناتادبيرانيا سمير حسن رسن1569111522114015

التربية للبنات/جامعة بغداد477اعدادية حماة للبناتادبيشروق عبد السالم احمد جاسم1570111522084081

التربية للبنات/جامعة بغداد477اعدادية حماة للبناتادبينرمين كريم شعيب عبد هللا1571111522084122

التربية للبنات/جامعة بغداد477ثانوية اسماء للبناتادبيريم قيس خوام مناحي1572111522100011

التربية للبنات/جامعة بغداد477ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيسرى عبد الرزاق مصحب طالل1573111522066036

التربية للبنات/جامعة بغداد477ثانوية عائشة للبناتادبيايات جبار عبد هللا محمد1574111522082015

التربية للبنات/جامعة بغداد477اعدادية الجمهورية للبناتادبيصفا موفق شاكر نصيف1575111522068049

التربية للبنات/جامعة بغداد477ثانوية عدن للبناتادبيزهراء ناهض كاظم غازي1576111522094030

التربية للبنات/جامعة بغداد477اعدادية االخالص للبناتادبياحالم جبار سعيد عريبي1577111522112003

التربية للبنات/جامعة بغداد476اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرسل عبد الستار عزيز احمد1578111522076048

التربية للبنات/جامعة بغداد476ثانوية عشتار للبناتادبيالرا محمد خضير محمود1579111522086030

التربية للبنات/جامعة بغداد476ثانوية الزيتونة للبناتادبيشمس محمد فاضل عباس1580111522061021

التربية للبنات/جامعة بغداد476ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيهاجر صادق عبد االمير خضير1581111522218043

التربية للبنات/جامعة بغداد476ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيعائشه اسماعيل عوده احمود1582111522087018

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد471اعدادية االصيل للبناتادبيشهد جاسم محمد راضي1583111522064064

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد464الخارجيونادبيحسن فاخر موسى توفيق1584111521400035

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد463ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيرواء كريم مكي موسى1585111522077008

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد460ثانوية الشفق للبناتادبيزينب عبد المطلب جعفر جودة1586111522117025

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد460اعدادية النهرين للبنينادبيعلي أحمد حسين عبد هللا1587111521020047

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد459ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيزمن سمير عبد علوان1588111522099016

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد458ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبينسيان حيدر راهي ابريج1589111522089080

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد457اعدادية ابابيل  للبناتادبيعال محمد صبر جبر1590111522111058

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد457ثانوية المعرفة للبناتادبينور حميد خلف عبطان1591111522133047

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد457اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبينورس سعد ضاري محمود1592111521016129

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد456اعدادية حماة للبناتادبيهبه احمد عبد القادر دوشي1593111522084138

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد456اعدادية التقى للبناتادبيبسمة عبد هللا نجم حمد1594111522071024

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد454اعدادية التقى للبناتادبيسرى حميد عبد هللا حمد1595111522071086

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد454اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيمحمد سعد ضاري محمود1596111521016094

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد521ثانوية الزهور للبناتعلميامنه علي عبد الحسين عباس1597111512078004

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد518.6ثانوية النهضة للبناتعلميهاجر مهند حميد لطيف1598111512067091
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الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد465ثانوية عائشة للبناتادبياميرة مجيد سعدون عباس1599111522082012

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد456ثانوية تبوك للبناتادبيمروة محمد نوري حسن1600111522102055

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد454اعدادية ابابيل  للبناتادبيبسمه حسين مرزا مهدي1601111522111013

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد453ثانوية شط العرب للبناتادبيهند حكمت صالح علوان1602111522062058

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد452ثانوية شط العرب للبناتادبينور نجاح عبد الهادي محمود1603111522062054

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد450ثانوية اغادير للبناتادبيبسمه ظافر عبد الستار خليل1604111522103012

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد450اعدادية الشاكرين للبنينادبيايمن ناظم مشرع سلمان1605111521029011

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد450اعدادية األمل للبناتادبيابتسام كريم معله محسن1606111522065001

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد449اعدادية دمشق للبنينادبيحسنين حيدر غالي حميد1607111521021036

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد449ثانوية تبوك للبناتادبينبأ قاسم عبد الزهرة عبود1608111522102063

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد449اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيضحى عبد علي خلخال مجبل1609111522076097

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد448اعدادية االخالص للبناتادبيسارة سمير حميد عباس1610111522112088

االثار/اآلداب/جامعة بغداد455اعدادية ابابيل  للبناتادبيايات توفيق عسكر جوحي1611111522111006

االثار/اآلداب/جامعة بغداد449اعدادية الخبير للبنينادبيمرتضى علي داود يوسف1612111521007101

االثار/اآلداب/جامعة بغداد449اعدادية العراق الجديد للبنينادبيكرم اسعد كاظم صالح1613111521011074

االثار/اآلداب/جامعة بغداد448ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيعذراء حسن عالوي صبيح1614111522077017

االثار/اآلداب/جامعة بغداد448اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيديانا خيري عبد هللا راشد1615111522076039

االثار/اآلداب/جامعة بغداد446اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيمصطفى وليد محمود عباس1616111521016122

اآلداب/جامعة بغداد612.9ثانوية المتميزاتعلميمريم عبد الخالق عباس حسين1617111512113079

اآلداب/جامعة بغداد557ثانوية تبوك للبناتعلميلينة مصطفى حسن علي1618111512102071

اآلداب/جامعة بغداد553ثانوية الزيتونة للبناتعلميموج خالد عبد الوهاب عبد الحميد1619111512061045

اآلداب/جامعة بغداد550ثانوية رفيدة للبناتعلميساره صالح الدين ايوب عبد الوهاب1620111512106033

اآلداب/جامعة بغداد548ثانوية ذات العيون للبناتعلميزهراء محمد حسين محمد علي1621111512104024

اآلداب/جامعة بغداد547اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي يوسف علي غالم1622111511009093

اآلداب/جامعة بغداد542اعدادية العامل للبنينعلميمصطفى باسم سعد جويد1623111511015131

اآلداب/جامعة بغداد693اعدادية االخالص للبناتادبيشهد احسان محمد نصر هللا1624111522112104

اآلداب/جامعة بغداد507ثانوية نور العلم للبناتادبيفاطمة تركي عطية جبري1625111522118029

اآلداب/جامعة بغداد497ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيرشا ناصر عباس جبر1626111522215015

اآلداب/جامعة بغداد496اعدادية المصطفى للبناتادبيتبارك حقي اسماعيل علوان1627111522110021

اآلداب/جامعة بغداد487اعدادية األمل للبناتادبينورس انصيف جاسم سلطان1628111522065052

اآلداب/جامعة بغداد484اعدادية المنهل للبناتادبيامنه كمال نوري ابراهيم1629111522114006

اآلداب/جامعة بغداد478اعدادية تطوان للبنينادبيضيف جميل ابراهيم عنزي1630111521018045

اآلداب/جامعة بغداد478الخارجيونادبياحمد صالح مهدي جبارة1631111521400012

اآلداب/جامعة بغداد478اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد حيدر علي جاسم1632111521006059
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اآلداب/جامعة بغداد475ثانوية ذات العيون للبناتادبيمنتهى حيدر حسين عباس1633111522104051

اآلداب/جامعة بغداد475اعدادية حماة للبناتادبيياسمين محمد ثامر سلوم1634111522084151

اآلداب/جامعة بغداد473اعدادية النهرين للبنينادبيأبا ذر رزاق كتوت مهوال1635111521020001

اآلداب/جامعة بغداد473اعدادية اليوسفية للبنينادبيحسين علي عبد قاسم1636111521001032

اآلداب/جامعة بغداد472اعدادية المصطفى للبناتادبيسرى حسين عبد الزهره حسين1637111522110079

اآلداب/جامعة بغداد472اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيصفاء الدين سالم حسين شرموط1638111521016046

اآلداب/جامعة بغداد472اعدادية المعارف للبنينادبيحسين عادل واصف جوني1639111521005023

اآلداب/جامعة بغداد471اعدادية التقى للبناتادبيمروه حسن موسى محسن1640111522071125

اآلداب/جامعة بغداد471اعدادية دمشق للبنينادبيعلي وديع عبد الرحمن وهيب1641111521021095

اآلداب/جامعة بغداد471اعدادية المحبة للبنينادبيمصطفى جعفر صادق احمد1642111521003040

اآلداب/جامعة بغداد470ثانوية عدن للبناتادبيبان صالح أحمد مؤنس1643111522094012

اآلداب/جامعة بغداد470ثانوية مؤتة للبناتادبيغفران رشيد عايد فياض1644111522116028

اآلداب/جامعة بغداد470ثانوية ابن سينا للبنينادبيمحمد احسان عبد االمير خضير1645111521017053

اآلداب/جامعة بغداد470ثانوية الشفق للبناتادبيمريم عبد الرحمن عجي طوفان1646111522117043

اآلداب/جامعة بغداد470اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيعلي عبد الرزاق جبار محسن1647111521008088

اآلداب/جامعة بغداد470اعدادية الفارابي للبنينادبيمصطفى خضير مطر مجرن1648111521002068

اآلداب/جامعة بغداد469ثانوية المعرفة للبناتادبيسارة حسن مهاوش محمد1649111522133022

اآلداب/جامعة بغداد469اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة فؤاد معيوف حسون1650111522112136

اآلداب/جامعة بغداد468اعدادية النهرين للبنينادبيمصطفى رعد كاظم حنظل1651111521020089

اآلداب/جامعة بغداد467ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبيصفوان كامل جالب شحتون1652111521201070

اآلداب/جامعة بغداد467اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيمرتضى حسن عبيس علوان1653111521008144

اآلداب/جامعة بغداد467اعدادية المعارف للبنينادبيمهيمن احمد علوان عبد1654111521005096

اآلداب/جامعة بغداد467اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيامير عبد الباسط نجم عبد هللا1655111521008019

اآلداب/جامعة بغداد467اعدادية الفارابي للبنينادبيعمار سعد رشيد خليل1656111521002044

اآلداب/جامعة بغداد466ثانوية الزهراء للبناتادبيخديجه علي زناد علي1657111522088010

اآلداب/جامعة بغداد466اعدادية العراق الجديد للبنينادبياحمد زهير عبد الرحمن درندش1658111521011004

اآلداب/جامعة بغداد466اعدادية المعارف للبنينادبيمهند محسن رحمن زبار1659111521005095

اآلداب/جامعة بغداد466اعدادية المستقبل للبناتادبيموج حامد احمد ابراهيم1660111522101047

اآلداب/جامعة بغداد466ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيساره عبد المنعم حميد خضير1661111522066034

اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية التقى للبناتادبيوصال قاسم عبد الجبار اسماعيل1662111522071157

اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية المصطفى للبناتادبيدعاء مؤيد كاظم محمود1663111522110036

اآلداب/جامعة بغداد465ثانوية ذات العيون للبناتادبيايالف سعيد علوان عباس1664111522104008

اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسرى عبد الحسين رحيم كاظم1665111522076085

اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية تطوان للبنينادبياحمد عبد الرحمن احمد جواد1666111521018011
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اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية العامل للبنينادبيعمار سمير سهيل نجم1667111521015102

اآلداب/جامعة بغداد465ثانوية المربد المختلطةادبينبأ صالح هادي نجم1668111522152007

اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية المعارف للبنينادبييحيى هشام عبد اللطيف علي1669111521005102

اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية المعارف للبنينادبيمحمد مؤيد خليفة موسى1670111521005077

اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيمحمد عالء عبد الهادي علوان1671111521008134

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية التقى للبناتادبيريام عماد هاتف داود1672111522071061

اآلداب/جامعة بغداد464ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيريام كريم محمود احمد1673111522077009

اآلداب/جامعة بغداد464ثانوية ذات العيون للبناتادبيسراب علي شاكر محمود1674111522104035

اآلداب/جامعة بغداد464ثانوية النضال المختلطةادبيشهد محمد هاشم حسان1675111522157014

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية حماة للبناتادبيأجالل معن عبد هللا يعقوب1676111522084001

اآلداب/جامعة بغداد464ثانوية الثوار للبنينادبيمهند عبد الكريم مرهج راضي1677111521012087

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيعلي مثنى أحمد حسن1678111521016072

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية المصطفى للبناتادبيوفاء حسام عبد الجبار كريم1679111522110163

اآلداب/جامعة بغداد463ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيعطارد موحان محمود حسين1680111522075036

اآلداب/جامعة بغداد463ثانوية ظفار للبناتادبيبدور عصام عبد هللا محمد1681111522091010

اآلداب/جامعة بغداد463ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيميس قيس كاظم ناصر1682111522099028

اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية األمل للبناتادبيوسن حمزه غافل حيال1683111522065055

اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيداود تركي لطيف مظلوم1684111521016038

اآلداب/جامعة بغداد463ثانوية نور العلم للبناتادبيفاطمة واثق وحيد ابراهيم1685111522118030

اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية العراق الجديد للبنينادبيذو الفقار فاضل جبار شهاب1686111521011026

اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية االصيل للبناتادبيشيرين نزار محمد مايع1687111522064071

اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية السيدية للبنينادبيياسر ثائر فاضل عبد هللا1688111521004128

اآلداب/جامعة بغداد463ثانوية اغادير للبناتادبيسمر سعيد عزيز عبود1689111522103033

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية البصرة للبناتادبياصاله عدنان علي حسين1690111522109005

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية البصرة للبناتادبيرغد منير حسين محمد1691111522109030

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفوز خالد حازم توفيق1692111522073074

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية البتول للبناتادبيزهراء عباس حنتوش كاطع1693111522072039

اآلداب/جامعة بغداد462ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيريام حيدر حامد صالح1694111522089034

اآلداب/جامعة بغداد461ثانوية عدن للبناتادبيهدير رائد محمود عيدان1695111522094059

اآلداب/جامعة بغداد461اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء عالء محمود راضي1696111522076033

اآلداب/جامعة بغداد461ثانوية وهران للبناتادبيشيماء حازم محمد جار هللا1697111522115020

اآلداب/جامعة بغداد461اعدادية البتول للبناتادبيدموع ياسين فاضل ياسين1698111522072030

اآلداب/جامعة بغداد461ثانوية الزيتونة للبناتادبيزهراء كريم كاظم ارخيل1699111522061014

اآلداب/جامعة بغداد461ثانوية زبيدة للبناتادبيوهب خضير عباس مطر1700111522108136
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االعالم/جامعة بغداد563اعدادية المستقبل للبناتعلميتاره مصطفى قادر صالح1701111512101020

االعالم/جامعة بغداد557اعدادية السياب للبنينعلميسجاد محمود شاكر نعمة1702111511028047

االعالم/جامعة بغداد552ثانوية زين العابدين للبنينعلميمرتضى فاضل يحيى سعدون1703111511037096

االعالم/جامعة بغداد552اعدادية العراق الجديد للبنينعلميمصطفى عبد هللا حسين حسن1704111511011180

االعالم/جامعة بغداد547.3ثانوية المتميزاتعلميمريم خليل خضير محسن1705111512113076

االعالم/جامعة بغداد560اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيبركات محمد خليل عبد1706111521008026

االعالم/جامعة بغداد556اعدادية التقى للبناتادبيشيماء عادل عبد عليوي1707111522071097

االعالم/جامعة بغداد532اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد عبد النبي خزعل جاسم1708111521006062

االعالم/جامعة بغداد530اعدادية التقى للبناتادبيديانا اكرم علي نصيف1709111522071045

االعالم/جامعة بغداد528ثانوية عدن للبناتادبينور صاحب كاظم معارج1710111522094055

االعالم/جامعة بغداد526ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبياحمد قاسم عبد الرضا سعيد1711111521210011

االعالم/جامعة بغداد524اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبياحمد محمد رضا حسن1712111521008011

االعالم/جامعة بغداد518اعدادية االصيل للبناتادبيفائزه جمال فاضل شعيث1713111522064093

االعالم/جامعة بغداد515اعدادية التعاون للبناتادبيفاطمه زكي تقي جاسم1714111522105059

االعالم/جامعة بغداد514اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيعباس حمد متعب ناصر1715111521016050

االعالم/جامعة بغداد512ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيرئام ابراهيم ستوري فلوكي1716111522215012

االعالم/جامعة بغداد510اعدادية الشاكرين للبنينادبيخضر نعمه عبد هللا ثويني1717111521029025

االعالم/جامعة بغداد506اعدادية المحبة للبنينادبيحسين عالء جواد عبد حسين1718111521003017

االعالم/جامعة بغداد505اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد سامي علي اغا جان1719111521009007

االعالم/جامعة بغداد504ثانوية اغادير للبناتادبيميسم نبيل كاظم مطر1720111522103049

االعالم/جامعة بغداد500اعدادية الفارابي للبنينادبيعامر مالك لطيف عجيل1721111521002028

االعالم/جامعة بغداد497اعدادية االصيل للبناتادبيحور لبيد اسماعيل خماس1722111522064028

االعالم/جامعة بغداد494ثانوية رفيدة للبناتادبيمروه عبد الكريم سماوي كاظم1723111522106057

االعالم/جامعة بغداد493اعدادية العامل للبنينادبيعلي حيدر عبد الرسول كويري1724111521015084

االعالم/جامعة بغداد492ثانوية اسماء للبناتادبيشهد شاكر محمود حسن1725111522100012

االعالم/جامعة بغداد492اعدادية مريم العذراء للبناتادبيوعد مطرود نجف قمبر1726111522073106

االعالم/جامعة بغداد491اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيعزت رائد حسين أحمد1727111521016067

االعالم/جامعة بغداد491ثانوية المودة للبناتادبيشهد حقي اسماعيل غفوري1728111522090009

االعالم/جامعة بغداد490اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيمحمد هاتف ياسين ياس1729111521008138

االعالم/جامعة بغداد489ثانوية مؤتة للبناتادبيرؤى صبار شبيب سليمان1730111522116011

االعالم/جامعة بغداد489اعدادية المصطفى للبناتادبيميس محمد عبد علي عناد1731111522110131

االعالم/جامعة بغداد486اعدادية المحبة للبنينادبيمصطفى حازم جاسم عبد الحسين1732111521003041

االعالم/جامعة بغداد486ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبياخالص قحطان عبد الحسن حمد1733111522066001

االعالم/جامعة بغداد486اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسرى منذر علي حسن1734111522076086
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد524اعدادية الروابي للبنينعلميايمن عبد فرحان موسى1735111511026020

العلوم االسالمية/جامعة بغداد515ثانوية ذات العيون للبناتعلميفاطمه حبيب عبد علي ضالل1736111512104046

العلوم االسالمية/جامعة بغداد512ثانوية الزهراء للبناتعلميمروه عبد الهادي مهدي عبد1737111512088029

العلوم االسالمية/جامعة بغداد504ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميرائد شهاب احمد حسن1738111511156047

العلوم االسالمية/جامعة بغداد501اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميفرح هيثم عبد االمير محمود1739111512076082

العلوم االسالمية/جامعة بغداد496اعدادية الجمهورية للبناتعلميمروه اياد حميد عياش1740111512068081

العلوم االسالمية/جامعة بغداد493اعدادية حماة للبناتعلميفاطمه الزهراء محمد شالل دحام1741111512084111

العلوم االسالمية/جامعة بغداد489ثانوية العقيدة للبناتعلميزينب عبد الرحمن محمود حبيب1742111512074041

العلوم االسالمية/جامعة بغداد487ثانوية النهضة للبناتعلميساره محمد عبد الشافي عواد1743111512067048

العلوم االسالمية/جامعة بغداد495اعدادية المحبة للبنينادبيياسر قحطان حسن كاظم1744111521003046

العلوم االسالمية/جامعة بغداد467ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبيدرع محمود عبد هللا محمد1745111521156023

العلوم االسالمية/جامعة بغداد462اعدادية ابابيل  للبناتادبياسيل منذر محمد خضير1746111522111005

العلوم االسالمية/جامعة بغداد461ثانوية االنوار للبناتادبينور يحيى علي حسين1747111522085054

العلوم االسالمية/جامعة بغداد459الخارجياتادبيهبه كاظم فاضل محمد1748111522401097

العلوم االسالمية/جامعة بغداد458اعدادية ابابيل  للبناتادبيبان عبد االله منصور كاظم1749111522111012

العلوم االسالمية/جامعة بغداد456اعدادية الروابي للبنينادبيخضر حمد خضير سلمان1750111521026047

العلوم االسالمية/جامعة بغداد453اعدادية النهرين للبنينادبيعلي سعد علي صبر1751111521020051

العلوم االسالمية/جامعة بغداد450اعدادية المحمودية للبناتادبيتماره سعد حسن عبد هللا1752111522080026

العلوم االسالمية/جامعة بغداد450ثانوية المودة للبناتادبيزينب سمير غازي زيون1753111522090006

العلوم االسالمية/جامعة بغداد450اعدادية الرضوان للبنينادبيوليد غالب مشكور مسير1754111521034076

العلوم االسالمية/جامعة بغداد449اعدادية الروابي للبنينادبيمحمد عمران عكيل حسن1755111521026130

العلوم االسالمية/جامعة بغداد449ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيسهر حمد عباس ديوان1756111521150029

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448اعدادية االخالص للبناتادبيرنا مهدي حسين رشيد1757111522112060

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447اعدادية االخالص للبناتادبيافراح سرحان الزم حسن1758111522112007

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية السياب للبنينادبيسيف ماجد عذاب رشيد1759111521028029

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية حماة للبناتادبيدعاء حاتم سلمان زبار1760111522084040

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445ثانوية النيل المسائية للبنينادبيمصطفى عادل كاظم عبد الحسن1761111521206081

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيعبد الحميد ليث عبد الجبار أحمد1762111521016054

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444اعدادية الرضوان للبنينادبينجم عبود حسين نجم1763111521034072

العلوم االسالمية/جامعة بغداد444اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشهد علي صاحب عبد هللا1764111522076091

العلوم االسالمية/جامعة بغداد443اعدادية الحكيم للبنينادبيليث حسين هادي فارس1765111521032063

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442ثانوية اسماء للبناتادبيميس مازن محمد جلوب1766111522100023

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441اعدادية الحكيم للبنينادبيمثنى مصلح عبيد هالل1767111521032065

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441ثانوية ذات العيون للبناتادبينور الزهراء رعد مطر عباس1768111522104056
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد440ثانوية وهران للبناتادبيرحمه عالء حسين علي1769111522115009

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمنتهى هاشم كاظم بردان1770111522076131

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439ثانوية زبيدة للبناتادبيرسل سعد عباس حبيب1771111522108047

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439ثانوية الثوار للبنينادبيطارق احمد عبد الكريم عزيز1772111521012031

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438ثانوية ظفار للبناتادبيزهراء جاسم خضير بريج1773111522091021

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية األمل للبناتادبيرنا زكريا يحيى عبد الهادي1774111522065022

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفاطمه معن خلف عفتان1775111522073072

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية االنوار للبناتادبيأمواج نصير سويل رسن1776111522085004

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية الجمهورية للبناتادبيهدير حميد كامل عبد الرزاق1777111522068082

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية المحمودية للبناتادبيساره نعيم حسن كحط1778111522080089

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية االنوار للبناتادبيحنين شاكر محمد حسين1779111522085016

العلوم االسالمية/جامعة بغداد436اعدادية عمر المختار للبناتادبيزينب لطيف خزعل لطيف1780111522081030

العلوم االسالمية/جامعة بغداد436اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرفل عبد الستار جواد كاظم1781111522076051

الفنون الجميلة/جامعة بغداد517اعدادية الجمهورية للبناتعلميفاطمه محمد علي فياض1782111512068077

الفنون الجميلة/جامعة بغداد511ثانوية الضرغام للبنينعلميمصطفى باسم سامي عبد الوهاب1783111511014051

الفنون الجميلة/جامعة بغداد508اعدادية المنهل للبناتعلميفاطمه محمد اياد محمد علي سعيد1784111512114077

الفنون الجميلة/جامعة بغداد501اعدادية المحمودية للبنينعلميالمجتبى حسين عبود راضي1785111511023017

الفنون الجميلة/جامعة بغداد499ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميتبارك فاضل جواد كاظم1786111512066017

الفنون الجميلة/جامعة بغداد490اعدادية االخالص للبناتعلميهديل علي فنجان هاشم1787111512112168

الفنون الجميلة/جامعة بغداد487اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميمصطفى صالح حسن محمد1788111511008137

الفنون الجميلة/جامعة بغداد475اعدادية االصيل للبناتعلميحوراء علي هادي صالح1789111512064020

الفنون الجميلة/جامعة بغداد473اعدادية األمل للبناتعلميغفران قاسم هادي عبود1790111512065054

الفنون الجميلة/جامعة بغداد472ثانوية زين العابدين للبنينعلميحمزة رائد سلمان جوامير1791111511037039

الفنون الجميلة/جامعة بغداد471ثانوية الجهاد المسائية للبنينعلميهاني خليل ابراهيم جالل1792111511200189

الفنون الجميلة/جامعة بغداد471اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميامير حازم جاسم عبد الحسين1793111511008019

الفنون الجميلة/جامعة بغداد472اعدادية البتول للبناتادبيامنه باسم غني حسين1794111522072012

الفنون الجميلة/جامعة بغداد471اعدادية دمشق للبنينادبيمصطفى كمال الدين محمود ياس1795111521021123

الفنون الجميلة/جامعة بغداد454اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء اسماعيل محمد جواد1796111522076058

الفنون الجميلة/جامعة بغداد446ثانوية الزهراء للبناتادبيهاله يونس محسن زغير1797111522088045

الفنون الجميلة/جامعة بغداد444اعدادية المحبة للبنينادبيأحمد محمد جبار عبد1798111521003007

الفنون الجميلة/جامعة بغداد443اعدادية المحمودية للبناتادبيطيف محمد حديد حمود1799111522080115

الفنون الجميلة/جامعة بغداد443اعدادية االمال للبناتادبيصبا حيدر علي عمران1800111522070077

الفنون الجميلة/جامعة بغداد442ثانوية مؤتة للبناتادبيأيه سعد سلمان سلطان1801111522116001

الفنون الجميلة/جامعة بغداد442اعدادية االمال للبناتادبيساره دريد زهير شاكر1802111522070053
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الفنون الجميلة/جامعة بغداد442اعدادية دمشق للبنينادبيعلي خضير سلمان شاطي1803111521021088

الفنون الجميلة/جامعة بغداد440اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبياحمد باسل عنيد عيدان1804111521008003

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439اعدادية التعاون للبناتادبيزهراء طالل محمد علي اكبر1805111522105028

الفنون الجميلة/جامعة بغداد439ثانوية الجهاد المسائية للبنينادبيانمار زياد طارق ابراهيم1806111521200043

الطب/الجامعة المستنصرية706.5ثانوية المتميزاتعلميسدن عدنان احمد مهدي1807111512113051

الطب/الجامعة المستنصرية694ثانوية السجدة للبناتعلمينور محمد فرحان سليمان1808111512120012

الطب/الجامعة المستنصرية693.9ثانوية المتميزينعلميمحمد كمال عباس ياسين1809111511010068

الطب/الجامعة المستنصرية693.6ثانوية المتميزينعلمياحمد جالل جبار علي1810111511010008

الطب/الجامعة المستنصرية693اعدادية التعاون للبناتعلميرسل يونس عباس محمد رضا1811111512105036

الطب/الجامعة المستنصرية692.1ثانوية المتميزينعلمياوس سالم خورشيد مجيد1812111511010011

الطب/الجامعة المستنصرية692اعدادية االمال للبناتعلميايالف لطيف سلمان علي1813111512070023

الطب/الجامعة المستنصرية692اعدادية حماة للبناتعلميرسل عبد الكريم محمد كصب1814111512084053

الطب/الجامعة المستنصرية691.4ثانوية المتميزينعلميمحمد ثامر عمار ياسر1815111511010062

الطب/الجامعة المستنصرية691اعدادية المحمودية للبناتعلميايالف حسن كاظم سبع1816111512080014

الطب/الجامعة المستنصرية691اعدادية المحمودية للبنينعلميمصطفى خليل عبود حمود1817111511023110

الطب/الجامعة المستنصرية690.6ثانوية المتميزاتعلميمريم نعمت عبود نعمة1818111512113082

الطب/الجامعة المستنصرية690.3ثانوية المتميزينعلميبسام علي يحيى مطرود1819111511010012

الطب/الجامعة المستنصرية690ثانوية زين العابدين للبنينعلميعلي جاسم جمعة يابر1820111511037061

الطب/الجامعة المستنصرية690اعدادية التعاون للبناتعلميهدى زهير بلداوي يعقوب1821111512105114

الطب/الجامعة المستنصرية690ثانوية العقيدة للبناتعلميعائشة سلمان فاضل شبيب1822111512074062

الطب/الجامعة المستنصرية689.7ثانوية المتميزاتعلميزينب رياض عبد الرزاق وهيب1823111512113040

الطب/الجامعة المستنصرية689ثانوية اغادير للبناتعلميايات عبد الكريم خلف حسن1824111512103012

الطب/الجامعة المستنصرية689ثانوية العقيدة للبناتعلميرؤى محمد سالم خطل1825111512074021

الطب/الجامعة المستنصرية688.2ثانوية المتميزاتعلمييمامه ازهر شكري محمود1826111512113102

الطب/الجامعة المستنصرية688اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميمروه صالح الدين نوري حيدر1827111512076087

الطب/الجامعة المستنصرية688اعدادية المحمودية للبناتعلميزينب سعد كريم هادي1828111512080067

الطب/الجامعة المستنصرية688اعدادية البتول للبناتعلميزينب فؤاد راكان رحيم1829111512072037

الطب/الجامعة المستنصرية688ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميتيسير علي نجم سهيل1830111511156035

الطب/الجامعة المستنصرية688اعدادية المحمودية للبنينعلميعلي عبد الحمزه اسماعيل حمزه1831111511023070

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683اعدادية حماة للبناتعلميهديل بهير شرهان جبر1832111512084154

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683ثانوية الزهراء للبناتعلميحوراء محمد عاشور سلمان1833111512088008

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683ثانوية تبوك للبناتعلميايات جواد كاظم جواد1834111512102012

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682.5ثانوية المتميزاتعلمينور الهدى سرمد كامل علي1835111512113090

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية العراق الجديد للبنينعلميامير سعد سليم نجم الدين1836111511011033
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طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية مريم العذراء للبناتعلميزهراء فراس اسماعيل عبد الجبار1837111512073049

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682ثانوية اغادير للبناتعلميرسل عبد الكريم خلف حسن1838111512103033

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية المحمودية للبنينعلميعمار قاسم عبد الحسين جاسم1839111511023079

الصيدلة/الجامعة المستنصرية685اعدادية االمال للبناتعلميوفاء علي عبيد داود1840111512070131

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.5ثانوية المتميزاتعلميرؤى اياد ضاري سعود1841111512113028

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678اعدادية العراق الجديد للبنينعلمياحمد رافد محسن جودي1842111511011012

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678ثانوية ذات العيون للبناتعلميدعاء جميل عبد الجليل شاوي1843111512104016

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677.2ثانوية المتميزاتعلميطيبه محمد كريم مشرف1844111512113057

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677ثانوية ظفار للبناتعلميياسمين فؤاد خليفه وحيد1845111512091058

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية التعاون للبناتعلميرسل علي يوسف يونس1846111512105034

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677ثانوية زبيدة للبناتعلميضحى احمد مجيد لطيف1847111512108072

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية المعراج للبنينعلميمصطفى عبد الحسن فرهود جبر1848111511024043

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676اعدادية المنهل للبناتعلميشيماء حامد قاسم محمد1849111512114065

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676ثانوية ظفار للبناتعلميسجى رعد كاظم جواد1850111512091026

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميمريم اكرم سالم عيدان1851111512075079

الهندسة/الجامعة المستنصرية670ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميغدير محمد خضير عباس1852111512066037

الهندسة/الجامعة المستنصرية661اعدادية البصرة للبناتعلميبراء توفيق عبد الزهره خلخال1853111512109019

الهندسة/الجامعة المستنصرية661اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميمحمد خضر حمادي علي1854111511016144

الهندسة/الجامعة المستنصرية657اعدادية االخالص للبناتعلميايالف علي حسين عبد هللا1855111512112018

الهندسة/الجامعة المستنصرية651.6ثانوية زين العابدين للبنينعلمياثير محمد حسين عفريت1856111511037003

الهندسة/الجامعة المستنصرية648اعدادية االصيل للبناتعلميزينب ماجد امين محسن1857111512064047

الهندسة/الجامعة المستنصرية648ثانوية شط العرب للبناتعلميهدى بشار عبد الكاظم عبد االمير1858111512062070

الهندسة/الجامعة المستنصرية648ثانوية تل السمر للبناتعلميحنان نصر احمد عبد هللا1859111512129005

الهندسة/الجامعة المستنصرية647.2ثانوية المتميزاتعلمييسرى عامر علوان جليل1860111512113101

الهندسة/الجامعة المستنصرية647اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميمريم رحيم حبيب منسف1861111512076092

الهندسة/الجامعة المستنصرية647اعدادية الحسين للبنينعلميمحمد طارق حسين احمد1862111511013085

الهندسة/الجامعة المستنصرية647ثانوية األقصى األهلية للبنينعلميسيف حيدر مسلم عبد العظيم1863111511040007

الهندسة/الجامعة المستنصرية647ثانوية شط العرب للبناتعلميزينب شاكر محمود فريح1864111512062025

الهندسة/الجامعة المستنصرية647اعدادية مريم العذراء للبناتعلميبيداء احمد عبد هللا حسين1865111512073019

الهندسة/الجامعة المستنصرية646اعدادية التعاون للبناتعلميداليا صالح عبود صالح1866111512105025

الهندسة/الجامعة المستنصرية646اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي عماد جواد علي1867111511009088

الهندسة/الجامعة المستنصرية646ثانوية عائشة للبناتعلمياسيل طالب عزيز يوسف1868111512082006

الهندسة/الجامعة المستنصرية646ثانوية رفيدة للبناتعلمياوراد هشام مجيد عريبي1869111512106007

الهندسة/الجامعة المستنصرية646ثانوية االنوار للبناتعلمينازك مثنى علي ابراهيم1870111512085050
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الهندسة/الجامعة المستنصرية645.2ثانوية المتميزينعلميمهدي صالح مهدي حمادي1871111511010078

الهندسة/الجامعة المستنصرية645اعدادية المحمودية للبناتعلميعائشه شامل سعدون محمد1872111512080093

الهندسة/الجامعة المستنصرية645اعدادية المحمودية للبنينعلمييوسف صالح كامل داود1873111511023134

الهندسة/الجامعة المستنصرية644ثانوية السجدة للبناتعلميأزل علي بحر عبد1874111512120001

الهندسة/الجامعة المستنصرية644اعدادية المصطفى للبناتعلميحوراء حيدر احمد شناوة1875111512110049

الهندسة/الجامعة المستنصرية643.2ثانوية المتميزاتعلميرند صالح عبد هللا حسون1876111512113032

الهندسة/الجامعة المستنصرية643اعدادية المحمودية للبناتعلميزينب ابراهيم خليل بديوي1877111512080064

الهندسة/الجامعة المستنصرية643ثانوية عدن للبناتعلميفاطمه جميل ابراهيم عبود1878111512094046

الهندسة/الجامعة المستنصرية642.4ثانوية المتميزينعلميأنس عباس جليل شحاذة1879111511010003

الهندسة/الجامعة المستنصرية642اعدادية حماة للبناتعلميسرى حسين جاسم درويش1880111512084083

الهندسة/الجامعة المستنصرية642اعدادية االخالص للبناتعلميشهد محمد علي عبد1881111512112112

الهندسة/الجامعة المستنصرية641اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميمحمد مؤيد عبد هللا فرحان1882111511016158

الهندسة/الجامعة المستنصرية641اعدادية ابابيل  للبناتعلميهاجر حسن خضير حسون1883111512111040

الهندسة/الجامعة المستنصرية641اعدادية االخالص للبناتعلميزينه محمد عبد فياض1884111512112093

الهندسة/الجامعة المستنصرية641اعدادية الحسين للبنينعلميحيدر عباس طالب عباس1885111511013031

الهندسة/الجامعة المستنصرية640ثانوية ذات العيون للبناتعلميفرح علي حسين محي1886111512104049

الهندسة/الجامعة المستنصرية640اعدادية العراق الجديد للبنينعلميابو الحسن علي صبيح عبد الرضا1887111511011008

الهندسة/الجامعة المستنصرية640اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميسحر عادل جاسم محمد1888111512076065

الهندسة/الجامعة المستنصرية640اعدادية هند للبناتعلميفاطمه الزهراء فاضل عبد هللا سلمان1889111512079041

الهندسة/الجامعة المستنصرية640ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلمياحمد علي عواد ريحان1890111511156013

الهندسة/الجامعة المستنصرية640اعدادية السياب للبنينعلميحسن حازم حميد محمد علي1891111511028027

الهندسة/الجامعة المستنصرية639اعدادية االخالص للبناتعلميتبارك مؤيد عبد عون عبد الواحد1892111512112036

الهندسة/الجامعة المستنصرية639ثانوية حليمة السعدية للبناتعلميهبه عبد الكريم مجيد حميد1893111512087019

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميتماره صميم حكمت عبد1894111512076028

الهندسة/الجامعة المستنصرية638ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميايالف مشتاق هاشم ياسر1895111512066011

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية السيدية للبنينعلميمحمد خالد نجاح فخري1896111511004227

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية مريم العذراء للبناتعلميعمره اياد مطشر فريح1897111512073078

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميمريم عمار جاسم محمد1898111512076095

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية التعاون للبناتعلميرباب علي زيدان مطر1899111512105033

الهندسة/الجامعة المستنصرية637ثانوية ذو النورين للبنينعلميمصطفى اثير عباس عبد1900111511019062

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية السيدية للبنينعلميعلي عدنان حسن عباس1901111511004179

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية حماة للبناتعلميأيه علي شاكر مسعود1902111512084003

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد جليل هاشم حسين1903111511005009

الهندسة/الجامعة المستنصرية636الخارجياتعلميفريال عادل طالب لبش1904111512401010
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الهندسة/الجامعة المستنصرية636ثانوية النهضة للبناتعلميسميه حسين ناصر حسين1905111512067052

الهندسة/الجامعة المستنصرية636ثانوية النهضة للبناتعلميرانيا جواد كاظم محمد1906111512067034

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية االمال للبناتعلميفرح صباح علي حسين1907111512070090

الهندسة/الجامعة المستنصرية636ثانوية اغادير للبناتعلميريام اياد عبد اللطيف بدران1908111512103041

الهندسة/الجامعة المستنصرية636ثانوية العقيدة للبناتعلميسرى سالم خضير فرج1909111512074056

الهندسة/الجامعة المستنصرية635.3ثانوية المتميزينعلميمصطفى طالب مجيد رشيد1910111511010074

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميطيبه فضاء رشك سيد1911111512076076

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية حماة للبناتعلميسميه مزاحم سعيد كرحوت1912111512084091

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية دمشق للبنينعلمياحمد محمد عبد الوهاب حسين1913111511021025

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية السياب للبنينعلميضرغام جاسم محمد مهدي1914111511028052

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية الخبير للبنينعلميمهند مكي جميل عسكر1915111511007101

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية الوركاء للبنينعلميصبطين حسين صالح مهدي1916111511027061

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية حماة للبناتعلميبشرى عالء حسين كاظم1917111512084031

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية االخالص للبناتعلميهنادي ثائر محمود عبد الغفور1918111512112171

الهندسة/الجامعة المستنصرية633ثانوية المعرفة للبناتعلمينور محمد عايد دفار1919111512133058

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية السيدية للبنينعلميعمر غانم عبد المجيد خطاب1920111511004196

الهندسة/الجامعة المستنصرية632ثانوية اغادير للبناتعلميزهراء سعيد ياسين رسن1921111512103044

الهندسة/الجامعة المستنصرية631ثانوية العقيدة للبناتعلميوالء خالد علي سلمان1922111512074093

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية حماة للبناتعلمينور عباس جميل خلف1923111512084140

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية558اعدادية الفارابي للبنينعلميحيدر عماد فاضل حمد1924111511002049

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية557ثانوية ابن سينا للبنينعلميمحمود نعمه محمود جاسم1925111511017082

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556اعدادية هند للبناتعلميغصون صالح عبد زيد عمران1926111512079039

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556ثانوية تبوك للبناتعلميزينب ناهض يونس مهدي1927111512102047

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية555اعدادية عمر المختار للبناتعلمياستبرق عباس فاضل عبد القادر1928111512081002

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية555ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميجيهان سعد جخم جاسم1929111512089012

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية553اعدادية ذو الفقار للبنينعلميحيدر حمزة قاسم علي1930111511006068

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية553اعدادية السياب للبنينعلميعبد القادر خالد عبد االمير كاظم1931111511028058

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية552اعدادية الفارابي للبنينعلميامير احمد حسن كاظم1932111511002025

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية551ثانوية نور العلم للبناتعلميهدى مدحت جبار حسن1933111512118038

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية550اعدادية السيدية للبنينعلمياوس امجد طه اسماعيل1934111511004059

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية549ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميتبارك صادق علوان حمد1935111512066016

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية548اعدادية الجمهورية للبناتعلميرحاب رعد محمد جسام1936111512068034

العلوم/الجامعة المستنصرية621ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميعال حسين عليوي عطيه1937111512066035

العلوم/الجامعة المستنصرية603اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميياسين حميد محمد حبيب1938111511016198
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العلوم/الجامعة المستنصرية600ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميوليد خالد عواد اسماعيل1939111511156144

العلوم/الجامعة المستنصرية598اعدادية المصطفى للبناتعلميهاجر مجيد عبود خزعل1940111512110203

العلوم/الجامعة المستنصرية597ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلمياسحاق خليل ابراهيم حيدان1941111511156019

العلوم/الجامعة المستنصرية596اعدادية االخالص للبناتعلميساره هيثم عبد الرزاق مشعل1942111512112099

العلوم/الجامعة المستنصرية595.8ثانوية المتميزينعلميعلي ظافر مجيد جبار1943111511010054

العلوم/الجامعة المستنصرية595اعدادية المحمودية للبناتعلميتبارك رعد علي حمود1944111512080024

العلوم/الجامعة المستنصرية593اعدادية التعاون للبناتعلميسرور فؤاد هاتف عبود1945111512105067

العلوم/الجامعة المستنصرية590اعدادية السياب للبنينعلميالحسن غصوب علوان كاظم1946111511028022

العلوم/الجامعة المستنصرية588اعدادية الفارابي للبنينعلميعلي حسن عبد الهادي سلمان1947111511002084

العلوم/الجامعة المستنصرية587اعدادية الفارابي للبنينعلميسيف مسلم احمد مجيد1948111511002065

العلوم/الجامعة المستنصرية586اعدادية السياب للبنينعلميأحمد ثعبان جودة زبون1949111511028004

العلوم/الجامعة المستنصرية585ثانوية الثوار للبنينعلميمحمد محسن فهد علي1950111511012046

العلوم/الجامعة المستنصرية585اعدادية اليوسفية للبنينعلميأحمد رياض نواف دحل1951111511001007

العلوم/الجامعة المستنصرية583اعدادية السياب للبنينعلميأيمن حسيب شاكر محمود1952111511028018

العلوم/الجامعة المستنصرية583اعدادية الوركاء للبنينعلميمحمد حاتم نصيف جاسم1953111511027098

العلوم/الجامعة المستنصرية581اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميمحمد محمود حسين رميض1954111511016161

العلوم/الجامعة المستنصرية581اعدادية العراق الجديد للبنينعلميجعفر ثامر عبد السادة عبد1955111511011042

العلوم/الجامعة المستنصرية580اعدادية المحمودية للبنينعلميحمزه محمد سلمان لفته1956111511023037

العلوم/الجامعة المستنصرية579اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميحمزه صبيح علي جباره1957111511009047

العلوم/الجامعة المستنصرية575اعدادية العراق الجديد للبنينعلميمصطفى عباس حسين معارج1958111511011178

العلوم/الجامعة المستنصرية573اعدادية الروافد للبنينعلميعبد هللا عدنان نصيف جاسم1959111511025066

العلوم/الجامعة المستنصرية573اعدادية الوركاء للبنينعلميسيف ماجد عبد الحسن شكبان1960111511027059

العلوم/الجامعة المستنصرية573اعدادية دمشق للبنينعلميمحمد طه محمود علي1961111511021180

العلوم/الجامعة المستنصرية572ثانوية عدن للبناتعلمينور عماد اسماعيل خليل1962111512094062

العلوم/الجامعة المستنصرية572ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميايه موفق سلمان دعاس1963111512075014

العلوم/الجامعة المستنصرية572اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميمحمد حسين نصيف عبد هللا1964111511016143

العلوم/الجامعة المستنصرية572ثانوية السماحة المسائية للبناتعلميغفران صالح محمد جساس1965111512215037

العلوم/الجامعة المستنصرية572اعدادية ذو الفقار للبنينعلميبهاء عادل عليوي عسل1966111511006041

العلوم/الجامعة المستنصرية572اعدادية المحبة للبنينعلميسيف الدين عامر عبد االمير حسين1967111511003023

العلوم/الجامعة المستنصرية572اعدادية االصيل للبناتعلميعبير فارس زبار شالل1968111512064060

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية السياب للبنينعلميسجاد عدنان عجيل مشاري1969111511028046

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية النهار للبناتعلميسرى حسن محمود عباس1970111512127029

العلوم/الجامعة المستنصرية571ثانوية اغادير للبناتعلميحنين ليث عبد الكريم الفي1971111512103115

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية ذو الفقار للبنينعلميمحمد لطيف صالح درويش حسين1972111511006166
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العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية الجمهورية للبناتعلمياسماء رحيم حامد رضا1973111512068002

العلوم/الجامعة المستنصرية571ثانوية النهضة المسائية للبناتعلمياوراس طه عبد هللا عبد1974111512217007

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية تطوان للبنينعلميمصطفى رائد احمد ياسين1975111511018154

العلوم/الجامعة المستنصرية571ثانوية ابن سينا للبنينعلميعالء حسين حجي سلمان1976111511017043

العلوم/الجامعة المستنصرية571ثانوية اسماء للبناتعلميرند محمد خضير عبس1977111512100021

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية الوركاء للبنينعلميعلي محمد عبد الرضا خنجر1978111511027082

العلوم/الجامعة المستنصرية570اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلمينور عبد الكريم ياسين شالكه1979111512076103

العلوم/الجامعة المستنصرية570ثانوية ابن سينا للبنينعلميحسين صباح علوان جابر1980111511017020

العلوم/الجامعة المستنصرية570ثانوية الضرغام للبنينعلمياحمد حسن عبد الكريم صالح1981111511014005

العلوم/الجامعة المستنصرية570اعدادية المصطفى للبناتعلميهديل عبد االمير خلخال حسين1982111512110209

العلوم/الجامعة المستنصرية570اعدادية السياب للبنينعلميمرتضى جالل داود مزعل1983111511028090

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية الروافد للبنينعلميعلي احمد حسين عوده1984111511025072

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية السيدية للبنينعلمياحمد محمد حازم عبد الستار1985111511004044

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية تطوان للبنينعلميطه امجد علي قنديل1986111511018061

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية ذو الفقار للبنينعلميمرتضى عامر عبد الحسن شلتاغ1987111511006171

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية مريم العذراء للبناتعلميضحى مثنى حبش حسن1988111512073073

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية التعاون للبناتعلميرفل سلمان صابر عسكر1989111512105038

العلوم/الجامعة المستنصرية568اعدادية الوركاء للبنينعلميسيف حيدر رحيم عباس1990111511027058

العلوم/الجامعة المستنصرية568اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميخلدون أكرم محمود عبد هللا1991111511016061

العلوم/الجامعة المستنصرية568اعدادية األمل للبناتعلميفاطمه الزهراء فيصل عبد منصور1992111512065055

العلوم/الجامعة المستنصرية568اعدادية المحمودية للبنينعلميعادل سعد عبد سلمان1993111511023055

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية البصرة للبناتعلميهاجر عبد الرحيم جلوب رسن1994111512109118

العلوم/الجامعة المستنصرية567ثانوية المجد العربي للبنينعلميذو الفقار صالح رستم حيدر1995111511033011

العلوم/الجامعة المستنصرية567ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميعامر عبيد محمد عبد هللا1996111511156061

العلوم/الجامعة المستنصرية567ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميعبد هللا حامد كاظم مزبان1997111511156071

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية الروابي للبنينعلميمحمد عبد هللا محمد سمير1998111511026110

العلوم/الجامعة المستنصرية566ثانوية الزيتونة للبناتعلميرقيه نزار فهد علي1999111512061018

العلوم/الجامعة المستنصرية566ثانوية اغادير للبناتعلميرحمه ثامر صادق احمد2000111512103031

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية البصرة للبناتعلمينور الهدى حسين عبد الرزاق حمود2001111512109112

العلوم/الجامعة المستنصرية566ثانوية رفيدة للبناتعلميهبه عماد عباس عليوي2002111512106072

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية المصطفى للبناتعلمييمامة موفق ناصر جابر2003111512110215

القانون/الجامعة المستنصرية604اعدادية النهرين للبنينعلميقاسم حسن حسين يوسف2004111511020078

القانون/الجامعة المستنصرية598ثانوية زين العابدين للبنينعلميسلوان داود سلمان داود2005111511037045

القانون/الجامعة المستنصرية598ثانوية ظفار للبناتعلميأيه كمال ماجد سالم2006111512091004
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القانون/الجامعة المستنصرية597اعدادية االمال للبناتادبيآيه شهاب دحام شهاب2007111522070004

القانون/الجامعة المستنصرية596اعدادية المصطفى للبناتادبيحنين احمد قاسم يحيى2008111522110026

القانون/الجامعة المستنصرية595اعدادية المنهل للبناتادبينبأ اوس اسد سعد2009111522114031

القانون/الجامعة المستنصرية593اعدادية تطوان للبنينادبيعلي خليل اسماعيل عبد هللا2010111521018057

القانون/الجامعة المستنصرية591ثانوية الرباط للبناتادبيرغد عبد الكاظم محمد حسين2011111522121018

القانون/الجامعة المستنصرية583اعدادية االمال للبناتادبيوفاء عبد الستار مخلف عبد2012111522070130

القانون/الجامعة المستنصرية577اعدادية حماة للبناتادبيزهراء عماد طارش عبد2013111522084069

القانون/الجامعة المستنصرية577اعدادية حماة للبناتادبينور حمد جواد حنين2014111522084125

القانون/الجامعة المستنصرية576ثانوية العزة للبناتادبيزينب حازم حسين جواد2015111522060018

القانون/الجامعة المستنصرية576اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيياسمين حسن رديني ماضي2016111522076172

القانون/الجامعة المستنصرية575ثانوية شط العرب للبناتادبيرباب عزت مطلك ابراهيم2017111522062011

القانون/الجامعة المستنصرية574ثانوية الثوار للبنينادبياثير حامد هراط علي2018111521012014

القانون/الجامعة المستنصرية574اعدادية المنهل للبناتادبياسيل حامد بكر ابراهيم2019111522114002

القانون/الجامعة المستنصرية574اعدادية المصطفى للبناتادبيوفيان والء حاتم خلف2020111522110164

القانون/الجامعة المستنصرية574ثانوية اغادير للبناتادبيساره ضياء فاضل خلف2021111522103030

القانون/الجامعة المستنصرية573اعدادية المحمودية للبناتادبينور حسين علوان جاسم2022111522080154

القانون/الجامعة المستنصرية573ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبياستبرق صادق محمد جعفر2023111522066002

القانون/الجامعة المستنصرية572اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيفارس محمد مهدي فارس2024111521008106

القانون/الجامعة المستنصرية572اعدادية االمال للبناتادبيحنين اسعد خضير اسكندر2025111522070029

القانون/الجامعة المستنصرية572اعدادية السيوطي للبنينادبيعلوان هاشم عاشور ابريسم2026111521155034

القانون/الجامعة المستنصرية572ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيمالك سعد علي كركوش2027111522075049

القانون/الجامعة المستنصرية569اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمريم حسن علي عجيل2028111522073080

القانون/الجامعة المستنصرية569اعدادية المصطفى للبناتادبيسبأ رائد قاسم حسن2029111522110074

القانون/الجامعة المستنصرية568اعدادية االخالص للبناتادبياية حيدر عبد االمير حسين2030111522112014

القانون/الجامعة المستنصرية568اعدادية العامل للبنينادبيسامر داود سلمان جاسم2031111521015050

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية552اعدادية المنهل للبناتعلميميس ياسر عمار حمودي2032111512114089

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية551اعدادية العراق الجديد للبنينعلميكمال الدين سعد احمد ابراهيم2033111511011145

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية497اعدادية رقية للبناتادبيمريم محمد يوسف علوان2034111522069042

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية496ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيشيماء صادق جعفر محسن2035111522215025

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية االخالص للبناتادبيتقى مسلم غالب رشيد2036111522112028

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية494ثانوية المربد المختلطةادبيعلي عدنان محمود ابراهيم2037111521152016

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية االمال للبناتادبينور الهدى سعد عبد هللا حسن2038111522070106

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية492ثانوية زبيدة للبناتادبيهبه هللا قاسم محمد علي2039111522108127

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية492اعدادية األمل للبناتادبيزينب حمدي فرج شبيب2040111522065031
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العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية489ثانوية الزهراء للبناتادبينورهان خليل عباس محمد2041111522088044

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية488ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيذكرى عبد الكريم جبار مكسر2042111522099013

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية486اعدادية عمر المختار للبناتادبيحوراء عادل غازي كاظم2043111522081012

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية486اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي عبد الحميد فيصل عبد الحميد2044111521011056

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية485اعدادية البتول للبناتادبينور عبد زغير خاجي2045111522072100

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية485اعدادية البصرة للبناتادبيحنان علي شريف عويد2046111522109018

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية485ثانوية رفيدة للبناتادبيامنه محمود طه زيدان2047111522106010

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية484ثانوية ذات العيون للبناتادبيزينه جاسم سعيد مجيد2048111522104032

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية483اعدادية البصرة للبناتادبيفاطمه فالح عبد هللا رضا2049111522109069

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية483ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيضحى اسماعيل عبد حسون2050111522063032

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية483اعدادية العامل للبنينادبيعلي محمد جاسم ناصر2051111521015094

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية483اعدادية النهرين للبنينادبيكرار مطشر رحيم طاهر2052111521020069

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية482اعدادية العامل للبنينادبيسيف عالء وهب سوادي2053111521015060

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية482اعدادية العامل للبنينادبيحسن عبد الكريم طاهر محمد2054111521015022

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية482ثانوية العزة للبناتادبيتماره طارق علي دخيل2055111522060010

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551اعدادية ذو الفقار للبنينعلميعلي محمد حسين عبد2056111511006127

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية532اعدادية االمال للبناتعلميسهير عبد هللا علوان سلمان2057111512070067

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية528اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميياسمين علي كريدي حسن2058111512076117

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية528ثانوية اغادير للبناتعلميهمسه حسين حمود صابر2059111512103109

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية528اعدادية المحمودية للبنينعلميمنتظر علي محمود محمد2060111511023122

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526اعدادية البصرة للبناتعلميابرار عبد الرزاق عبد الوهاب خزعل2061111512109004

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526اعدادية التقى للبناتعلميتبارك رائد فاضل محمد2062111512071031

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525اعدادية االخالص للبناتعلميرسل سعد جبار علي2063111512112058

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية524اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميأحمد محمد ردام عباس2064111511016021

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523.3ثانوية المتميزينعلميعبد هللا فؤاد صاحب بابا2065111511010040

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميمنتهى عجيل لفته عبد السادة2066111512076099

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523اعدادية االخالص للبناتعلميدعاء طارق عبد الجبار احمد2067111512112047

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523اعدادية الروابي للبنينعلميمحمد مبدر حميد حمود2068111511026114

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523اعدادية السياب للبنينعلميعلي مثنى عيسى محمود2069111511028073

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522ثانوية زين العابدين للبنينعلمياالمين حيدر طالب عبد علي2070111511037016

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521ثانوية الفرات االهلية للبنينعلميحسنين عمار قادر حميد2071111511041015

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520ثانوية انوار بغداد االهلية للبنينعلميعالء الدين اديب حسين علي2072111511036015

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520ثانوية رفيدة للبناتعلميفرح خالد مجبل محمد2073111512106056

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520اعدادية االصيل للبناتعلميزهراء عالء عبد الرزاق قاسم2074111512064039
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االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520ثانوية ظفار للبناتعلميزهراء محمد حسين عباس2075111512091018

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520اعدادية البصرة للبناتعلميحوراء حسن فرحان محيسن2076111512109031

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519ثانوية الرباط للبناتعلميمنى باسم محمد راضي2077111512121020

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518اعدادية البتول للبناتعلميرنين عباس خضير رزوقي2078111512072034

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518اعدادية العراق الجديد للبنينعلميمعاذ عباس عبد االمير قدوري2079111511011187

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518ثانوية المتميزينعلميعماد احسان عبد االله عارف2080111511010056

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518ثانوية اغادير للبناتعلميطيبه عبد السالم وهيب علي2081111512103066

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517.2ثانوية النهضة للبناتعلميأسان احسان عبد الهادي مهدي2082111512067001

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517اعدادية المحمودية للبناتعلميحنين سلمان عبد حمزه2083111512080031

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعبد هللا محمد ناصر سعدون2084111511011105

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517ثانوية زبيدة للبناتعلميمنتهى جبر موسى كلش2085111512108097

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517ثانوية العال المسائية للبنينعلميعلي عادل محي الدين عبد الباقي2086111511203131

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميأنس أحمد عبد هللا فياض2087111511016030

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516اعدادية السياب للبنينعلميزين العابدين جواد كاظم حمادي2088111511028045

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515اعدادية تطوان للبنينعلمياحمد قتيبة هاشم محمد2089111511018013

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515ثانوية معن االهلية للبنينعلميحسين علي رستم كودز2090111511043007

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515اعدادية المحمودية للبناتعلمينورق احمد نجم عبد2091111512080131

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515اعدادية المعراج للبنينعلميمحمد جمال فاضل عبد2092111511024037

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميرسل داود سلمان حسين2093111512077019

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514اعدادية الحسين للبنينعلمينور الدين علي فليح حسن2094111511013118

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514اعدادية التقى للبناتعلميآية ليث واصف غالب2095111512071007

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514اعدادية األمل للبناتعلمياستبرق عبود عيدان مريح2096111512065002

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514ثانوية دار السالم االهلية للبناتعلميعذراء نبيل فاضل جبوري2097111512131015

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514اعدادية المحبة للبنينعلميمحمد علي فيصل عبد الحسين2098111511003045

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514اعدادية التعاون للبناتعلميسجى محمد حسن محمد2099111512105063

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513ثانوية الضرغام للبنينعلميعلي طراد خضير دخيل2100111511014031

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعلي خالد ثامر كرجي2101111511016106

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513ثانوية ابن سينا للبنينعلميحسن اسعد رحيم مطرود2102111511017018

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512ثانوية الجهاد المسائية للبنينعلميكرار علي عبد الكريم عبد الحسين2103111511200134

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512اعدادية الوركاء للبنينعلميمحمد عامر عبد الجبار عبد هللا2104111511027104

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512الثانوية المعينية للبنينعلميعبد هللا محمود شكر سعود2105111511022025

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميميثاق باسم محمد حسين2106111511016190

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511اعدادية الفارابي للبنينعلميأحمد سعد علوان خلف2107111511002005

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511ثانوية مؤتة للبناتعلمياسيل حسن هادي حمودي2108111512116003
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االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511ثانوية األقصى األهلية للبنينعلميحسين اوس محمد جعفر حمودي2109111511040004

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511ثانوية زين العابدين للبنينعلميعبد الرحيم خالد عيسى عمران2110111511037053

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511ثانوية ذات العيون للبناتعلميسجى مهند جاسم محمد2111111512104032

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511اعدادية التقى للبناتعلميتبارك علي عكلة كحار2112111512071034

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميتبارك باسم كاظم حسين2113111512066015

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511اعدادية دمشق للبنينعلميعلي سعد جميل عبد2114111511021135

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511اعدادية الوركاء للبنينعلميسيف ابراهيم اسماعيل رشم2115111511027056

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510ثانوية زبيدة للبناتعلميسارة عودة كشاش كاظم2116111512108058

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509اعدادية الحسين للبنينعلمياحمد حبيب حراز حنفش2117111511013002

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509اعدادية الروابي للبنينعلمياحمد علي حميد حمود2118111511026014

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509اعدادية النهرين للبنينعلميحيدر عبد الزهره علوان جبر2119111511020032

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550اعدادية السيدية للبنينادبيياسر حامد عبد الكريم حسين2120111521004129

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية534اعدادية التقى للبناتادبيزهراء فالح عطية عبد النبي2121111522071068

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية532اعدادية ذو الفقار للبنينادبيابراهيم قيس عبد هللا عبد الرزاق2122111521006002

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية531ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيبنين عامر دواي حلو2123111522099007

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513اعدادية العامل للبنينادبيعبد العزيز هادي عزيز جمعه2124111521015069

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508اعدادية حماة للبناتادبيسهى قحطان سالم خلف2125111522084079

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508ثانوية النضال المختلطةادبيمصطفى محمود حمود علي2126111521157023

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيزيد ثامر عدنان صبحي2127111521008049

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيحيدر عبد الرزاق جواد علي2128111521008041

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506ثانوية العال المسائية للبنينادبيرحمن عيسى عبد حسين2129111521203104

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيأسامه حميد احمد أبراهيم2130111521016013

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506اعدادية العراق الجديد للبنينادبييوسف خميس حميد عبود2131111521011095

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505اعدادية المعارف للبنينادبيمحمد عبد  المجيد يحيى عبد هللا2132111521005073

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504ثانوية زبيدة للبناتادبيهدى علي حسين حسون2133111522108129

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504اعدادية ابابيل  للبناتادبيهدى طالل عبد الرزاق زويد2134111522111085

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504اعدادية دمشق للبنينادبيمصطفى احمد نجم عاشور2135111521021117

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيكرار كريم عبد الحسن محسن2136111521008112

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503الثانوية المعينية للبنينادبيعامر جاسم محمد سعود2137111521022029

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503اعدادية العراق الجديد للبنينادبيجعفر رسول جاسم مزيد2138111521011017

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية502اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعمر عبد االمير حسن عبد هللا2139111521009067

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية502اعدادية االمال للبناتادبينور صفاء جاسم حمودي2140111522070109

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501اعدادية تطوان للبنينادبيمحمود خالد حسين احمد2141111521018091

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500ثانوية العزة للبناتادبيرند عبد االمير صعيب مهدي2142111522060013
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االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499اعدادية رقية للبناتادبيدانيه محمد صبيح مهدي2143111522069015

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499اعدادية التعاون للبناتادبينور الزهراء علي علوان حمزه2144111522105069

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498اعدادية الخبير للبنينادبيحيدر صالح صاحب خلف2145111521007032

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498اعدادية االصيل للبناتادبيزينب ثامر بدر علي2146111522064053

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498ثانوية نور العلم للبناتادبيأنعام سامر خماس عبد2147111522118002

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498اعدادية البصرة للبناتادبيايالف عبد محمد علوان2148111522109008

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498ثانوية عائشة للبناتادبيصابرين صادق خضير عباس2149111522082047

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497اعدادية المصطفى للبناتادبيمريم اكرم كريم عبد الرضا2150111522110117

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497ثانوية اغادير للبناتادبيهديل عبد المحسن عداي تالي2151111522103067

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497اعدادية التقى للبناتادبينورين محمد هاشم محمد2152111522071145

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497ثانوية القيروان للبنينادبيمحمد امين زين العابدين سهيل2153111521031023

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية496ثانوية الزهور للبناتادبيريام سعدي حميد عبد هللا2154111522078012

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي عبد الرزاق لطيف هالل2155111521011057

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494اعدادية االمال للبناتادبيتبارك عقيل خضير فرج2156111522070025

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494اعدادية الروابي للبنينادبيليث احمد يوسف علي2157111521026109

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494ثانوية الشفق للبناتادبيرحاب علي غازي سيد2158111522117012

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبياستبرق ماجد فاضل مالح2159111522099002

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494اعدادية العامل للبنينادبيحسين غالب فليح حسن2160111521015034

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493اعدادية الوركاء للبنينادبيحسام عبد الكريم حميد فاضل2161111521027026

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493اعدادية مريم العذراء للبناتادبينبأ احمد شمس الدين بهاء الدين2162111522073089

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493اعدادية االصيل للبناتادبيمريم كاظم حنون عبد2163111522064103

التربية/الجامعة المستنصرية531اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعبد الرحمن زيد فاضل حماد2164111511016081

التربية/الجامعة المستنصرية531اعدادية االمال للبناتعلمياسيل رائد تركي راشد2165111512070009

التربية/الجامعة المستنصرية530ثانوية الجهاد المسائية للبنينعلميعلي حسين ناجي علي2166111511200097

التربية/الجامعة المستنصرية529ثانوية عائشة للبناتعلميايات مولود عبد هللا حسين2167111512082010

التربية/الجامعة المستنصرية529اعدادية الفارابي للبنينعلميسعد حسن عبد هللا حسان2168111511002062

التربية/الجامعة المستنصرية528ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميزينه عبد القادر عبد الكريم مجيد2169111512075041

التربية/الجامعة المستنصرية527اعدادية الفارابي للبنينعلميعمران حامد مجيد سبع2170111511002111

التربية/الجامعة المستنصرية527اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعلي عبد الحسين شاطي داخل2171111511011127

التربية/الجامعة المستنصرية526اعدادية حماة للبناتعلميضحى وليد خالد احمد2172111512084098

التربية/الجامعة المستنصرية525اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميحنين عبد الرسول جاسم محمد2173111512076032

التربية/الجامعة المستنصرية525اعدادية حماة للبناتعلميمروج سعد جاسم محمد2174111512084118

التربية/الجامعة المستنصرية525ثانوية مؤتة للبناتعلميرقيه رعد محمد ماهور2175111512116012

التربية/الجامعة المستنصرية525اعدادية الوركاء للبنينعلميحسين نجم عبد هللا خضير2176111511027041
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التربية/الجامعة المستنصرية524اعدادية الروابي للبنينعلميصالح غازي سعدون خضير2177111511026056

التربية/الجامعة المستنصرية524اعدادية الحكيم للبنينعلميعمر فالح الدين نوري قمر2178111511032045

التربية/الجامعة المستنصرية524اعدادية المحمودية للبنينعلميامير علي حسين عباس2179111511023019

التربية/الجامعة المستنصرية524اعدادية دمشق للبنينعلميعمر رسول حسين سالم2180111511021144

التربية/الجامعة المستنصرية522اعدادية الروافد للبنينعلميجنيد عامر حمادي جدوع2181111511025031

التربية/الجامعة المستنصرية522ثانوية عائشة للبناتعلميمنار عبد الحسين نصيف جاسم2182111512082061

التربية/الجامعة المستنصرية521اعدادية هند للبناتعلميسرور علي شياع علي2183111512079031

التربية/الجامعة المستنصرية520اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميمصطفى عدنان عبد سلمان2184111511016177

التربية/الجامعة المستنصرية520ثانوية ذات العيون للبناتعلميندى رياض ابراهيم عطيه2185111512104061

التربية/الجامعة المستنصرية520ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميزينه حسن علي شاكر2186111512075040

التربية/الجامعة المستنصرية520اعدادية الوركاء للبنينعلميسيف الدين طه محمود عبد2187111511027057

التربية/الجامعة المستنصرية520ثانوية شط العرب للبناتعلمينور رياض محمد عبد الوهاب2188111512062063

التربية/الجامعة المستنصرية519ثانوية زبيدة للبناتعلميبراء يوسف محمد حسين2189111512108021

التربية/الجامعة المستنصرية519ثانوية الضرغام للبنينعلميعمران طه علي نجم2190111511014035

التربية/الجامعة المستنصرية519ثانوية اغادير للبناتعلميهبه حيدر يحيى حمود2191111512103104

التربية/الجامعة المستنصرية519اعدادية التقى للبناتعلمينور صباح كاظم بحر2192111512071147

التربية/الجامعة المستنصرية519اعدادية الجمهورية للبناتعلميساره ابراهيم ناصر محمد2193111512068050

التربية/الجامعة المستنصرية519ثانوية زبيدة للبناتعلمينور سعد زامل زغير2194111512108102

التربية/الجامعة المستنصرية518اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميقتيبه حسين سعدون سلطان2195111511016134

التربية/الجامعة المستنصرية518ثانوية عائشة للبناتعلميشهد سعدي داود كاظم2196111512082046

التربية/الجامعة المستنصرية518ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميهاجر علي حسين عمران2197111512066055

التربية/الجامعة المستنصرية516ثانوية االبتكار المختلطةعلميمحمد صالح عبد هللا مضحي2198111511151053

التربية/الجامعة المستنصرية515اعدادية االخالص للبناتعلميرانيه محمد عبد فياض2199111512112056

التربية/الجامعة المستنصرية515اعدادية الجمهورية للبناتعلميطيبه هاشم حذيفة محمد2200111512068068

التربية/الجامعة المستنصرية514اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعبد الرحمن حسين ناصر حسين2201111511016080

التربية/الجامعة المستنصرية514اعدادية الروابي للبنينعلميعبد داود علي حسين2202111511026075

التربية/الجامعة المستنصرية514اعدادية التقى للبناتعلميزهراء رباح غضبان جبار2203111512071066

التربية/الجامعة المستنصرية513اعدادية الروافد للبنينعلمياحمد غانم نعمه زغير2204111511025010

التربية/الجامعة المستنصرية513اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلمييقين كاظم صالح عبد الساده2205111512076119

التربية/الجامعة المستنصرية518اعدادية االمال للبناتادبياالء عبد الستار حمد حسن2206111522070011

التربية/الجامعة المستنصرية515ثانوية المربد المختلطةادبيمظفر سلمان داود لباج2207111521152025

التربية/الجامعة المستنصرية514اعدادية االخالص للبناتادبيغفران حيدر جعفر مهدي2208111522112129

التربية/الجامعة المستنصرية506اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد هللا جواد عبود جاسم2209111521029056

التربية/الجامعة المستنصرية504ثانوية التسامح المختلطةادبيزيد علي حمد حمود2210111521161010
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التربية/الجامعة المستنصرية503اعدادية السيوطي للبنينادبيعالء حامد عبد علي2211111521155032

التربية/الجامعة المستنصرية502ثانوية ذات العيون للبناتادبيهاجر خضير فاضل مجيد2212111522104062

التربية/الجامعة المستنصرية500اعدادية دمشق للبنينادبيوقاص سعد عبود دنان2213111521021129

التربية/الجامعة المستنصرية499ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيمهند سعد حسين علي2214111521160019

التربية/الجامعة المستنصرية498اعدادية دمشق للبنينادبيعبد الخالق عبد عطية خضير2215111521021066

التربية/الجامعة المستنصرية498اعدادية الشاكرين للبنينادبيحسين شهاب احمد مطلك2216111521029022

التربية/الجامعة المستنصرية497اعدادية تطوان للبنينادبيامجد رياض ابراهيم هالل2217111521018019

التربية/الجامعة المستنصرية497ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبيضاري مظلوم مهوس حسين2218111521156033

التربية/الجامعة المستنصرية496ثانوية االبتكار المختلطةادبيمروان كاظم حسن ياسين2219111521151052

التربية/الجامعة المستنصرية495اعدادية المصطفى للبناتادبيسجى عدنان أعنيد حسين2220111522110076

التربية/الجامعة المستنصرية495اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد الرحمن علي حسين تمر2221111521029054

التربية/الجامعة المستنصرية495اعدادية الروابي للبنينادبيعبد السالم عدنان فهد ابراهيم2222111521026069

التربية/الجامعة المستنصرية494اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي سعد حميد محمد2223111521006046

التربية/الجامعة المستنصرية494ثانوية رفيدة للبناتادبيأيه حسين محمد جاسم2224111522106003

التربية/الجامعة المستنصرية493اعدادية هند للبناتادبيضفاف اسماعيل شمران كاظم2225111522079036

التربية/الجامعة المستنصرية492ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبيحسين ضعيف سلطان عزيز2226111521156022

التربية/الجامعة المستنصرية492اعدادية اليوسفية للبنينادبيعلي حسن عليوي ناصر2227111521001077

التربية/الجامعة المستنصرية492ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيرحاب طالب سلمان عليان2228111522220016

التربية/الجامعة المستنصرية491ثانوية زبيدة للبناتادبيسجى فاروق خضير عباس2229111522108081

التربية/الجامعة المستنصرية491اعدادية الروابي للبنينادبيمثنى صادق حمد حديد2230111521026117

التربية/الجامعة المستنصرية491اعدادية الجوالن للبنيبنادبياستبرق عريبي جاسم محمد2231111521042007

التربية/الجامعة المستنصرية490اعدادية النهرين للبنينادبيمحمد طالب حسن علوان2232111521020077

التربية/الجامعة المستنصرية490ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيعبد هللا ياسين ابراهيم محمد2233111521207035

التربية/الجامعة المستنصرية489اعدادية دمشق للبنينادبيطه قاسم عكلة عبد2234111521021060

التربية/الجامعة المستنصرية488الخارجيونادبيحيدر اكريم جاسم محمد2235111521400047

التربية/الجامعة المستنصرية488ثانوية الضرغام للبنينادبيمظهر عبد الحسين منتاش ياقوت2236111521014057

التربية/الجامعة المستنصرية487اعدادية تطوان للبنينادبيعبد الحق كريم حميد مجيد2237111521018050

التربية/الجامعة المستنصرية487ثانوية الضرغام للبنينادبيمصطفى باسم شناوة جاسم2238111521014052

التربية/الجامعة المستنصرية485اعدادية الروابي للبنينادبيليث علي مكي ضجر2239111521026177

التربية/الجامعة المستنصرية484ثانوية المودة للبناتادبيساره حسين فرحان ثابت2240111522090007

التربية/الجامعة المستنصرية484اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبينائل جمال عباس لفته2241111521016128

التربية/الجامعة المستنصرية484اعدادية الشاكرين للبنينادبيحاتم كريم محمد حسن2242111521029018

التربية/الجامعة المستنصرية484ثانوية االحرار المختلطةادبيهارون علي محمد فرج2243111521154026

التربية/الجامعة المستنصرية483اعدادية ذو الفقار للبنينادبيهيثم حامد محمد طعمه2244111521006073
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التربية/الجامعة المستنصرية483ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبيعدوان عجمي علي حمدان2245111521156044

التربية/الجامعة المستنصرية483ثانوية االحرار المختلطةادبيعلي عادل مزهر ابراهيم2246111521154015

التربية/الجامعة المستنصرية482اعدادية دمشق للبنينادبيمصطفى علي عباس مريف2247111521021121

التربية/الجامعة المستنصرية482اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياسراء سعد حسين كريم2248111522076006

التربية/الجامعة المستنصرية482اعدادية الحكيم للبنينادبيسجاد مزاحم حسين عبد هللا2249111521032032

التربية/الجامعة المستنصرية481اعدادية السيدية للبنينادبيابراهيم حسين حسن داود2250111521004003

التربية/الجامعة المستنصرية480اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيمصطفى ماجد نعمه حسن2251111521008154

التربية/الجامعة المستنصرية480اعدادية الحكيم للبنينادبيليث ماجد سوادي حسين2252111521032064

التربية/الجامعة المستنصرية480اعدادية الشاكرين للبنينادبيرعد عادل عبد الكاظم مصحب2253111521029030

التربية/الجامعة المستنصرية479اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسن علي خلف شولي2254111521006016

التربية/الجامعة المستنصرية478اعدادية التقى للبناتادبيرانية نبيل مالك عبد هللا2255111522071048

التربية/الجامعة المستنصرية478اعدادية الروافد للبنينادبيوقاص علي حسين هادي2256111521025060

التربية/الجامعة المستنصرية477ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيعبير مرتضى عبد علي محمد2257111522077016

التربية/الجامعة المستنصرية477اعدادية الروابي للبنينادبيعمر قحطان احمد علوان2258111521026094

التربية/الجامعة المستنصرية477ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعمار احمد حصوه مطلب2259111521150047

التربية/الجامعة المستنصرية477اعدادية السياب للبنينادبيسجاد عباس حزام علي2260111521028024

التربية/الجامعة المستنصرية476ثانوية السويب المختلطةادبيزهراء حسين لطيف هاني2261111522159006

التربية/الجامعة المستنصرية476ثانوية البيادر المسائية للبناتادبيهبة عادل عبد علي سلطان2262111522219026

التربية/الجامعة المستنصرية476اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيريام محمد جمعه سلمان2263111522076055

التربية/الجامعة المستنصرية476اعدادية العامل للبنينادبيحسن طالب يعقوب عنيد2264111521015020

التربية/الجامعة المستنصرية476اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيحيدر جعفر هادي كاظم2265111521008038

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية451اعدادية المحبة للبنينادبيمهدي عالء حسن علوان2266111521003044

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية450اعدادية الخبير للبنينادبيمحمد عمران خليف غراوي2267111521007092

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية449اعدادية الشاكرين للبنينادبيحسين ثامر ابراهيم مولى2268111521029021

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية448اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيبهاء سعدي علي كاظم2269111521008027

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية448اعدادية السياب للبنينادبيابراهيم علي عبد الرحمن عودة2270111521028010

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية447اعدادية الخبير للبنينادبيثائر محمد عبد هللا رضا2271111521007017

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية446اعدادية التعاون للبناتادبيسجى خالد مجيد محسن2272111522105042

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية446ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيساره سعد عبد مضعن2273111522063059

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية446اعدادية النهرين للبنينادبيأحمد أياد عبداألله حرج2274111521020006

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية446ثانوية الضرغام للبنينادبياحمد كاظم ياسين خضير2275111521014010

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية447اعدادية الخبير للبنينادبيباقر موسى شبيب حمود2276111521007015

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444اعدادية التعاون للبناتادبيمنار ضياء الدين عبد الرحمن عبد هللا2277111522105064

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444ثانوية رفيدة للبناتادبيدالل عباس علوان عباس2278111522106023
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الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444ثانوية رفيدة للبناتادبيسوسن سمير طارق امين2279111522106041

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444اعدادية السياب للبنينادبيحسن علي خليفة محمد2280111521028011

اآلداب/الجامعة المستنصرية552اعدادية االصيل للبناتعلميانفال سعيد حنيت دريش2281111512064007

اآلداب/الجامعة المستنصرية536ثانوية عدن للبناتعلميهبة جعفر محمد صادق عباس2282111512094064

اآلداب/الجامعة المستنصرية535اعدادية السياب للبنينعلميأيمن محمد علي هاشم حمود2283111511028020

اآلداب/الجامعة المستنصرية531ثانوية زبيدة للبناتعلمينور محمد طليع محسن2284111512108103

اآلداب/الجامعة المستنصرية531ثانوية الضرغام للبنينعلميمحمد موسى عبد اللطيف احمد2285111511014047

اآلداب/الجامعة المستنصرية530اعدادية االخالص للبناتعلميرؤى فقيد عريبي حسين2286111512112052

اآلداب/الجامعة المستنصرية489اعدادية التقى للبناتادبياصالة اكرم جبر دباغ2287111522071007

اآلداب/الجامعة المستنصرية477اعدادية تطوان للبنينادبيعبد هللا محمود عبد سالم2288111521018055

اآلداب/الجامعة المستنصرية474اعدادية ذو الفقار للبنينادبيكرار فاضل فرحان عباس2289111521006056

اآلداب/الجامعة المستنصرية467ثانوية ذات العيون للبناتادبيزينب ليث قاسم محمد2290111522104030

اآلداب/الجامعة المستنصرية467ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيفردوس عبد الكريم جاسم محمد2291111522215028

اآلداب/الجامعة المستنصرية466اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياالء علي عبد الرضا جداي2292111522076013

اآلداب/الجامعة المستنصرية465اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي جواد حسن عوده2293111521027060

اآلداب/الجامعة المستنصرية465اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي عباس خلف عبود2294111521006048

اآلداب/الجامعة المستنصرية464ثانوية ابن سينا للبنينادبيوسام وليد شنين رشيد2295111521017075

اآلداب/الجامعة المستنصرية463اعدادية االخالص للبناتادبيبنين فاضل عبيد كاظم2296111522112023

اآلداب/الجامعة المستنصرية463اعدادية االخالص للبناتادبيمريم اكرم اسماعيل ابراهيم2297111522112149

اآلداب/الجامعة المستنصرية461اعدادية ذو الفقار للبنينادبيضرغام نعيم عبد الواحد احمد2298111521006037

اآلداب/الجامعة المستنصرية461ثانوية الزهور للبناتادبيابرار محمد كريم فرج2299111522078004

اآلداب/الجامعة المستنصرية461ثانوية الضرغام للبنينادبيحسين علي ياسين عبد2300111521014018

اآلداب/الجامعة المستنصرية461اعدادية المنهل للبناتادبيشوق باسم محمد طاهر2301111522114024

اآلداب/الجامعة المستنصرية461ثانوية المربد المختلطةادبياحمد فرحان حسن فرحان2302111521152002

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية ذو الفقار للبنينادبيوليد اشرف سعدي عبد الهادي2303111521006074

اآلداب/الجامعة المستنصرية460ثانوية عشتار للبناتادبيورقاء رحيم جبر عواد2304111522086047

اآلداب/الجامعة المستنصرية460ثانوية العقيدة للبناتادبيايه مسعود محمد عباس2305111522074009

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيعبد العزيز عماد أحمد جواد2306111521016058

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية االخالص للبناتادبيمريم احمد شالل خضير2307111522112148

اآلداب/الجامعة المستنصرية459اعدادية المعارف للبنينادبيياسين ماجد نوري عبد الغني2308111521005101

اآلداب/الجامعة المستنصرية459اعدادية االخالص للبناتادبيوئام مهدي علوان حساني2309111522112195

اآلداب/الجامعة المستنصرية459اعدادية االمال للبناتادبيسرى حسين حنوش فياض2310111522070066

اآلداب/الجامعة المستنصرية459اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيمنتظر نافع كامل محيي2311111521008156

اآلداب/الجامعة المستنصرية459ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبينور يوسف عبد الوهاب جاسم2312111522063046
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اآلداب/الجامعة المستنصرية459اعدادية االخالص للبناتادبيداليا ستار حميد شهاب2313111522112037

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية دمشق للبنينادبيستار اسماعيل حسن حمادي2314111521021049

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية المعراج للبنينادبيحسام خالد عيال جياد2315111521024009

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية النهرين للبنينادبيعلي جواد كاظم عريبي2316111521020048

اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيفرح خليل مهدي حسن2317111522218035

اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية الشفق للبناتادبيزينب محمد جاسم نابت2318111522117026

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية ذو الفقار للبنينادبياحمد بهاء عبد الهادي عزيز2319111521006004

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية الفارابي للبنينادبيمهيمن هشام فاضل عبود2320111521002078

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية عمر المختار للبناتادبيسمارة سعد ربيع عبد هللا2321111522081035

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية الوركاء للبنينادبيسجاد رمضان جبر عجالن2322111521027047

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية المحمودية للبناتادبياشجان ناظم حسن موزان2323111522080007

اآلداب/الجامعة المستنصرية457ثانوية االبتكار المختلطةادبيعبد هللا ناهض شريمط جسام2324111521151028

اآلداب/الجامعة المستنصرية457ثانوية االحرار المختلطةادبيسرمد سلمان داود حسن2325111521154007

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية المنهل للبناتادبيريام علي حبش عوده2326111522114019

اآلداب/الجامعة المستنصرية457ثانوية النهضة للبناتادبيسميه محمد جاسم محمد2327111522067022

اآلداب/الجامعة المستنصرية457ثانوية النهضة للبناتادبيمريم احمد عبيد فجر2328111522067034

اآلداب/الجامعة المستنصرية457ثانوية رفيدة للبناتادبيمنى علي محسن خضير2329111522106061

اآلداب/الجامعة المستنصرية456ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيحوراء سالم حاتم كاظم2330111522075016

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية السيدية للبنينادبيحسام عدي سعد عواد2331111521004026

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية دمشق للبنينادبيبهاء الدين صالح محمود خلف2332111521021032

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيعلياء ناصر نزال حمد2333111522076100

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيمصطفى رعد أسماعيل عباس2334111521016117

اآلداب/الجامعة المستنصرية455ثانوية الزيتونة للبناتادبيرسل حسن هادي سعيد2335111522061008

اآلداب/الجامعة المستنصرية455ثانوية زبيدة للبناتادبيرؤى عادل عبد حسن2336111522108043

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية االصيل للبناتادبيرنا فراس شمس الدين اسماعيل2337111522064043

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية المصطفى للبناتادبيعبير حسين علوان حسين2338111522110095

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية ابابيل  للبناتادبيمها علي عبد الحسين عطيه2339111522111076

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه الزهراء فالح حسن جاسم2340111522076110

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية المنهل للبناتادبيدانيه فارس احمد اسماعيل2341111522114012

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية االصيل للبناتادبيغدير مهدي جبار مطلك2342111522064089

اآلداب/الجامعة المستنصرية454ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبياسامه جاسم محمد سلمان2343111521210013

اآلداب/الجامعة المستنصرية454ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيايه محمد علي كركوش2344111522075011

اآلداب/الجامعة المستنصرية454ثانوية الزهراء للبناتادبينور بركات عزيز عرب2345111522088042

اآلداب/الجامعة المستنصرية453اعدادية المحبة للبنينادبيحسام نزار حسام طاهر2346111521003012
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اآلداب/الجامعة المستنصرية453ثانوية تبوك للبناتادبيميس سعد فاضل عريبي2347111522102060

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية الفارابي للبنينادبيأحمد سالم اسماعيل أبراهيم2348111521002001

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية العامل للبنينادبيعادل كمال فاضل حسين2349111521015064

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية البتول للبناتادبيسارة مهدي خضير عجوب2350111522072049

اآلداب/الجامعة المستنصرية451اعدادية البتول للبناتادبيهاله عادل يحيى خليل2351111522072103

اآلداب/الجامعة المستنصرية451اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيمصطفى سعد جبر صنيهر2352111521008149

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية450اعدادية الجوالن للبنيبنادبيعمر علي محمد ياسين2353111521042046

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية450ثانوية عشتار للبناتادبيبركة وليد حسين علوان2354111522086004

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية450اعدادية الشاكرين للبنينادبيعمر صدام حسين علوان2355111521029079

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية450ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبيزيد ظاهر سعدون عباس2356111521156026

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية449اعدادية الرضوان للبنينادبيسرمد حميد فاضل ابراهيم2357111521034030

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية449ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيسعد عبد هللا سهيل عبد2358111521150025

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية449ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعمر عيد عبد هللا حمادي2359111521150050

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية448اعدادية الروابي للبنينادبيايمن رياض حسن عبد2360111521026028

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية527اعدادية التعاون للبناتعلميحوراء حمزه كزار لفته2361111512105024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية526اعدادية السيدية للبنينعلميسداد مطلك محمد حسن2362111511004106

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية522ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميزينب محمد غفوري جبر2363111512126027

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية519اعدادية األمل للبناتعلميمروه عباس حسين علي2364111512065058

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية516اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميمريم عباس ابراهيم حوران2365111512076093

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية512اعدادية المصطفى للبناتعلميميس مهدي حميد ياسين2366111512110184

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية511اعدادية تطوان للبنينعلميالزبير خضر عباس مطلك2367111511018019

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية511اعدادية التعاون للبناتعلميسجى مجيد وديع جبر2368111512105062

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية509اعدادية النهار للبناتعلميزهراء حيدر جاسم محمد2369111512127022

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية509اعدادية حماة للبناتعلميسهى هيثم محمد هادي2370111512084093

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية508اعدادية دمشق للبنينعلمياحمد علوان مرهش عيادة2371111511021021

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية508ثانوية الجهاد المسائية للبنينعلميعلي قاسم نجم مدب2372111511200113

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية507اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميياسر احمد صالح احمد2373111511008158

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية505.6ثانوية زين العابدين للبنينعلميحسين الزم شذر بلعوط2374111511037037

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية505ثانوية عدن للبناتعلميغفران عبد الحسين جالب جابر2375111512094044

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية504اعدادية االخالص للبناتعلميايات خالد علوان سعيد2376111512112014

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503اعدادية التعاون للبناتعلميامنيه جاسم محمد جسام2377111512105007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503ثانوية زين العابدين للبنينعلميابو الفضل عيسى هاشم محيسن2378111511037002

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503اعدادية العامل للبنينعلميعلي هادي فاضل محمد2379111511015104

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503اعدادية االخالص للبناتعلميطيبه عبد الكريم لقمان حسين2380111512112122
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503ثانوية زين العابدين للبنينعلميمصطفى باسم محمد فياض2381111511037100

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية502اعدادية النهار للبناتعلميرباب اياد حميد مهدي2382111512127018

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية502ثانوية الزيتونة للبناتعلميفاطمه ماجد شالل زيدان2383111512061038

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية502ثانوية الضرغام للبنينعلمينور الدين ماجد سعدي حميد2384111511014056

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية501اعدادية الوركاء للبنينعلميحسين عالء ناصر علي2385111511027035

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية501اعدادية الروابي للبنينعلميحسن محمود خضير سلمان2386111511026030

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500ثانوية وهران للبناتعلميبراء باسم محمد حمزه2387111512115004

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500ثانوية ظفار للبناتعلميزهراء غسان عبد الهادي جعفر2388111512091017

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500ثانوية رفيدة للبناتعلميود عبد الرحمن ناصر علي2389111512106073

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميأحمد عدنان عبد هللا سالم2390111511016013

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499ثانوية الضرغام للبنينعلميبشير نامق خاشع عبد اللطيف2391111511014010

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499ثانوية االنوار للبناتعلميشهد معن شاكر عبيد2392111512085034

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499ثانوية اغادير للبناتعلميرنا فيصل حميد كرماش2393111512103037

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميصفا عامر جبار نايف2394111512089046

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499اعدادية االخالص للبناتعلميسمر عبد صالح كاظم2395111512112106

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلمياثير رزاق عباس احمد2396111511156003

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499ثانوية نور العلم للبناتعلمياسماء جسام محمد حسين2397111512118007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية النهرين للبنينعلميحيدر سعيد خلف صالح2398111511020030

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498ثانوية المتميزاتعلميسلسبيل خالد ابراهيم محمد2399111512113052

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية ذو الفقار للبنينعلميحسين احمد موسى جعفر2400111511006055

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية السيدية للبنينعلميكريم محمود عبيد كريم2401111511004213

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلمياسراء حسين علوان عطيه2402111512076011

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية497اعدادية البصرة للبناتعلميفاطمه منذر عباس جواد2403111512109092

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية497اعدادية المصطفى للبناتعلميشهد فالح محسن كاظم2404111512110133

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية497اعدادية البتول للبناتعلميأية عبد العزيز ثابت عبد العزيز2405111512072005

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية496ثانوية شط العرب للبناتعلمينورا زياد تاج الدين زكي2406111512062065

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495ثانوية ابن سينا للبنينعلميمرتضى حسين علي غريب2407111511017083

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495ثانوية الدورة األهلية للبناتعلمينور جعفر صبري رزوقي2408111512093018

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميشهد قيس محسن محمود2409111512075058

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494ثانوية التسامح المختلطةعلميجبرائيل جواد كاظم حسين2410111511161003

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية مريم العذراء للبناتعلميدالل علي مراد حسين2411111512073031

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494ثانوية رفيدة للبناتعلمياسيا حسين ياسين عبود2412111512106003

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميزهراء عباس حاتم محسن2413111512089027

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494ثانوية تبوك للبناتعلميصفا قيس خضر توفيق2414111512102058
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية517ثانوية تل السمر للبناتادبيبيداء حسون ناصر حسين2415111522129005

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500اعدادية البتول للبناتادبيحنين يعرب متعب مطرود2416111522072025

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499ثانوية العزة للبناتادبياية عبد الكريم عباس رضا2417111522060007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية االصيل للبناتادبيهاجر عبد الرزاق هوبي احمد2418111522064119

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية493الثانوية المعينية للبنينادبيمحمد احمد حميد كاظم2419111521022048

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية488ثانوية الشفق للبناتادبيفاطمة عبد الكاظم عبد النبي غضيب2420111522117039

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية480ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبيعبد الكريم صالح حسن حمد2421111521156039

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية474ثانوية المعرفة للبناتادبيفاطمة حمزة محمد محمود2422111522133037

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية474اعدادية دمشق للبنينادبيبالل حامد مصلح غزال2423111521021031

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية473الخارجياتادبيساره سهيل عبد هللا حمادي2424111522401052

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية473اعدادية البتول للبناتادبيتقى علي حسين عبد2425111522072018

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية473اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد محمود مشرع جداح2426111521034069

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية473ثانوية االصالة للبناتادبينورس قحطان محسن مسير2427111522083050

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية473اعدادية مريم العذراء للبناتادبيورود خالد ابراهيم محمود2428111522073103

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472اعدادية الروابي للبنينادبيعبد هللا احمد نغماش علوان2429111521026071

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيسجى عبد زيد عبد الحسين سلمان2430111522066035

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيدعاء فاضل محمد عواد2431111522063015

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472اعدادية الجوالن للبنيبنادبيعدي فاضل حسن مطلك2432111521042034

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472اعدادية النهرين للبنينادبيعلي صباح حميد سهر2433111521020052

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472اعدادية هند للبناتادبياميره صالح مهدي محمد2434111522079006

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية471اعدادية التعاون للبناتادبيصباح رافع عبد الهادي جبار2435111522105052

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية471ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبيياسر احمد سامي عبود2436111521201155

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية471ثانوية شط العرب للبناتادبيمريم عقيل عبد علي ارهيف2437111522062045

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية471ثانوية االنوار للبناتادبيلمياء جميل عبد الكريم ابراهيم2438111522085045

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية470ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيزينب حسن عبد هللا محمد2439111522066029

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية470اعدادية اليوسفية للبنينادبيعباس شاكر زيدان مضعن2440111521001057

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية470ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيايه عباس عبد زيدان2441111522063011

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية470اعدادية الشاكرين للبنينادبيمحمد جمال محمد عباس2442111521029096

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية470اعدادية الحسين للبنينادبيحسين ابراهيم علي محمد2443111521013025

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية470اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء طارق رخيص هاشم2444111522076032

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية470اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء شاكر موات شنيور2445111522076060

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية470ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيدعاء حسين محمود عبد هللا2446111522158004

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469اعدادية االخالص للبناتادبيدعاء علي هاشم عبد النبي2447111522112041

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469اعدادية العامل للبنينادبيعلي اياد خالد سيد2448111521015077
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية469ثانوية الرباط للبناتادبيحنين حسين جاسم سوادي2449111522121011

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية468ثانوية المهند للبنينادبيمهند عدنان عبود محمد2450111521047030

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467اعدادية االمال للبناتادبيهدى عامر عبد هللا ساجت2451111522070122

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيهديل محسن منصور مجبل2452111522063052

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية466اعدادية الروافد للبنينادبيعلي صالح عباس علي2453111521025038

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية االمال للبناتادبيمرفت حميد حمزه عزيز2454111522070092

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية الخبير للبنينادبيمهند عالء عيسى داود2455111521007118

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464ثانوية اسماء للبناتادبيعشتار باسم عباس ولي2456111522100016

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية حماة للبناتادبيانوار محمد وهاب درويش2457111522084021

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464ثانوية الشفق للبناتادبيزهراء سعد عبد الرضا كاظم2458111522117023

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية العامل للبنينادبيعلي عمران عبيد عطية2459111521015092

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية المصطفى للبناتادبيزهراء محمد جاسب هاشم2460111522110061

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعالء نعيم حسين صالح2461111521006041

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية المعارف للبنينادبيفاروق وليد محمد سالم2462111521005065

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم حسين سلمان جوده2463111522076125

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية الحكيم للبنينادبيمصطفى مصلح هادي محمد2464111521032084

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461اعدادية الحكيم للبنينادبيعلي كاظم شمر عمران2465111521032054

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461ثانوية نور العلم للبناتادبيسحر كاظم حسين مجحم2466111522118020

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية المصطفى للبناتادبيتيسير حازم جواد ذياب2467111522110025

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية المعارف للبنينادبيعلي فيصل خليفة هايت2468111521005053

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية عشتار للبناتادبيساره فاضل حريث احمد2469111522086017

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460الخارجياتادبينور كاظم شناوه علي2470111522401094

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية رفيدة للبناتادبياستبرق مجيد موزان شلش2471111522106004

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمحمد أياد خلف حلوص2472111521150055

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية االبتكار المختلطةادبيماجد حاتم عايد مشعل2473111521151042

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبيليث عباس كريم جاسم2474111521156057

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية حليمة السعدية للبناتادبياسراء سعد هللا محمود ياقوت2475111522087004

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية األمل للبناتادبينبأ اياد عبد هللا شهاب2476111522065049

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459ثانوية المودة للبناتادبيفاطمه علي عبد هللا عبد2477111522090015

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية االمال للبناتادبيرسل كمال ناجي حميد2478111522070039

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459ثانوية العزة للبناتادبيريم عبد االمير صعيب مهدي2479111522060014

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية حماة للبناتادبيصفا جواد عبد الكاظم محسن2480111522084089

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459ثانوية النضال المختلطةادبينادية صالح نعمه هادي2481111522157022

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458ثانوية تبوك للبناتادبيافراح كاظم عباس هاشم2482111522102002
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية االمال للبناتادبيزينب فالح حسن سيد2483111522070050

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبيغزوان فيصل احمد حسين2484111521156051

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية دمشق للبنينادبيأحمد عبد هللا حمادي نهر2485111521021007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي عماد عبد الرزاق حسين2486111521011059

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية الجوالن للبنيبنادبيعبد الملك عريبي جاسم محمد2487111521042033

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمهند كريم جفال رجا2488111521150067

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعمر ارحيم صالح علي2489111521158015

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية النهار للبناتادبيفاطمه شهاب احمد شكر2490111522127017

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية الروافد للبنينادبيمهند كريم جالب حسون2491111521025056

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457ثانوية ذات العيون للبناتادبيزهراء نجم عبد علي2492111522104027

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية عمر المختار للبناتادبيسجى جمال نوري عبد2493111522081034

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبيصديد دحام علي سهيل2494111521156031

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيهند كريم دحام مهاوش2495111522063053

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية اليوسفية للبنينادبيأمير اكرم محمد حسين2496111521001017

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456الخارجيونادبياحمد يحيى جاسم احمد2497111521400024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية الشاكرين للبنينادبيمحمد حسن خميس مطلك2498111521029098

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعبد هللا محمد عبد سهيل2499111521150037

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية المستقبل للبناتادبيساره عبد السالم خلف صالح2500111522101025

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455ثانوية القيروان للبنينادبيعمار سعد ماشاف جليب2501111521031020

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455ثانوية تبوك للبناتادبينور فالح حسن علي2502111522102070

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455ثانوية الصادق األمين المسائية للبنينادبياكرم فالح علي محمد2503111521205003

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيتوفيق محمود رجا مهبول2504111521150015

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيحسن احمد فرحان عواد2505111521150016

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455الثانوية المعينية للبنينادبيعلي صباح جالب حسون2506111521022039

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455ثانوية النيل المسائية للبنينادبيعلي سعدي عباس عكله2507111521206043

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455ثانوية العقيدة للبناتادبيهناء كاظم حسين علوان2508111522074056

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية عمر المختار للبناتادبيبنين حاتم غاوي كريدي2509111522081007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية المحمودية للبنينادبياحمد اسعد حمدلي علوان2510111521023004

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454ثانوية عشتار للبناتادبيمريم كريم حمزه طالل2511111522086033

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية الشاكرين للبنينادبيرضا سعد علي نايف2512111521029029

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454الخارجيونادبيحسين طه جميل عبود2513111521400040

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454ثانوية البارئ للبناتادبيندى شاكر محمود صالح2514111522119017

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية االخالص للبناتادبيسارة غسان خالد رضا2515111522112090

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية التعاون للبناتادبينور حسن هادي جابر2516111522105070
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيساهر فيصل حمود خالد2517111521150024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية الخبير للبنينادبيبهاء الدين حسين علي عكل2518111521007016

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية دمشق للبنينادبيعبد الرحمن محمود سليمان عليوي2519111521021070

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية المعراج للبنينادبيعلي عدنان صالح علي2520111521024034

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452ثانوية اغادير للبناتادبيزهراء وليد محمد جاسم2521111522103026

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية الخبير للبنينادبيياسر عالء عيسى داود2522111521007123

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452ثانوية الرباط للبناتادبيابتسام محمد علي محمود2523111522121003

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية المصطفى للبناتادبيياسمين اياد ستوري عيسى2524111522110165

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية المحمودية للبناتادبيهنادي محسن ياس منسي2525111522080174

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية المحمودية للبناتادبينور عباس فاضل عليوي2526111522080160

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيسامر عبد الواحد موحان مهدي2527111521202021

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية الروابي للبنينادبيعبد الجبار حويش حسين جاسم2528111521026066

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية دمشق للبنينادبيمحمد عبد االمير زيدان عبد السادة2529111521021114

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيايه رسمي جاسم حسن2530111522063010

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية حماة للبناتادبيمروة صالح عويد جريان2531111522084108

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية البصرة للبناتادبيسما رافد حسين عبدان2532111522109050

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451ثانوية زبيدة للبناتادبيحنين ابراهيم جهانكير قادر2533111522108034

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451ثانوية المعرفة للبناتادبيكحالء اسماعيل حسن اسود2534111522133038

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيمصطفى علي محمد علي2535111521016119

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية السياب للبنينادبيعزيز محمد عباس جاسم2536111521028035

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية450اعدادية البتول للبناتادبيديما يونس عبد حمد2537111522072031

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية487اعدادية السيدية للبنينعلميمالك ماهر بحري عبد اللطيف2538111511004218

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية484اعدادية السياب للبنينعلميعلي رعد عبيد جواد2539111511028066

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية483اعدادية الوركاء للبنينعلميمحمد كاظم محمد جبر2540111511027108

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية460اعدادية العامل للبنينادبيعباس احمد رسن عبد هللا2541111521015065

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية454اعدادية النهرين للبنينادبيحمزه صبيح جبار ثامر2542111521020032

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية450ثانوية الرباط للبناتادبيزهراء حسين علوان سبتي2543111522121023

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية446اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرواء معد جاسم حمد2544111522076053

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445اعدادية البتول للبناتادبيمريم حامد عوده حمد2545111522072087

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية444اعدادية الحسين للبنينادبينوفل عباس نوري محاسن2546111521013077

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية444اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد شهاب الدين احمد مهدي2547111521006060

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443ثانوية الثوار للبنينادبيأحمد عبد اللطيف حمود ثامر2548111521012006

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442ثانوية الثوار للبنينادبيسجاد حاتم جعفر ابراهيم2549111521012022

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441اعدادية الحسين للبنينادبيعلي منذر نعمه سلمان2550111521013047
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السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441اعدادية المحمودية للبناتادبينبأ علي محمود عبود2551111522080143

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية440ثانوية النضال المختلطةادبيمريم حسن عبيد داود2552111522157019

الهندسة/جامعة البصرة656اعدادية المعارف للبنينعلميمصطفى محمد خليفة سلطان2553111511005154

الهندسة/جامعة البصرة651ثانوية تبوك للبناتعلمينبأ غسان عيسى عبد الرسول2554111512102084

العلوم/جامعة البصرة562اعدادية العراق الجديد للبنينعلميانمار جبار عزيز دنيف2555111511011036

تكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة578ثانوية الزهراء للبناتعلميالزهراء حميد عبد النبي عبد الكاظم2556111512088002

الطب/جامعة الموصل675اعدادية الحكيم للبنينعلميبشار قاسم نايف جاري2557111511032014

الطب/جامعة الموصل674اعدادية الخبير للبنينعلميعبد السالم هشام عبد االمير عذاب2558111511007053

طب االسنان/جامعة الموصل669.6الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميعبد الرحمن ستار محمد محمد سعيد2559111511045009

طب االسنان/جامعة الموصل669اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميامنه عماد عبد خسرو2560111512076013

طب االسنان/جامعة الموصل668ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلمياحمد سعد سليم دفار2561111511156008

طب االسنان/جامعة الموصل667.5ثانوية المتميزاتعلميفاطمه محمود شفيق شافي2562111512113070

الصيدلة/جامعة الموصل668اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميحسين فاضل حسين طالب2563111511016054

الصيدلة/جامعة الموصل667.2ثانوية المتميزاتعلميردينه محمد ابراهيم علوان2564111512113029

الصيدلة/جامعة الموصل667ثانوية الرحمن األهلية للبنينعلميمحمد عادل محمد سعيد شهاب2565111511035019

الصيدلة/جامعة الموصل666اعدادية الفارابي للبنينعلميأحمد عباس أحمد علي2566111511002007

الهندسة/جامعة الموصل612اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميمحمد حامد ابراهيم مصلح2567111511016142

الهندسة/جامعة الموصل596اعدادية السيدية للبنينعلميايمن نواف عبد النافع مصطفى2568111511004063

الهندسة/جامعة الموصل582اعدادية السيوطي للبنينعلميخالد هيثم احمد علوان2569111511155008

العلوم/جامعة الموصل522اعدادية السيدية للبنينعلميمصطفى عدنان ابراهيم خميس2570111511004265

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى حامد سلطان حسين2571111511009129

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي ارشد جاسم محمد2572111511009077

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507ثانوية السماحة المسائية للبناتعلميسحر فالح حسن محسن2573111512215031

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507ثانوية زبيدة للبناتعلميضحى خضير مزيد جميل2574111512108073

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504ثانوية عائشة للبناتعلمينور صباح نوري ربيع2575111512082070

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل503اعدادية دمشق للبنينعلميناظم عبد هللا ضبع جاسم2576111511021224

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل502اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميعلي احمد جعفر كاصد2577111511008077

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل501ثانوية ابن سينا للبنينعلميمحمد جواد فاضل وادي كاظم2578111511017067

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل490ثانوية الفرات االهلية للبنينعلميبالل رعد سعد كاظم2579111511041010

الحقوق/جامعة الموصل454ثانوية شط العرب للبناتادبيريام طالل احمد شهاب2580111522062021

العلوم السياسية/جامعة الموصل432اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي كريم كاظم حسين2581111521011061

التمريض/جامعة الموصل552اعدادية البتول للبناتعلميدعاء عماد خالد فرحان2582111512072021

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل662اعدادية المعراج للبنينعلميعلي ناصر الحج محمد2583111511024030

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل659ثانوية النهضة للبناتعلمياسماء فاضل راضي عناد2584111512067009
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هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل656اعدادية الروابي للبنينعلميمحمد سعد حامد علي2585111511026107

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل655ثانوية ذو النورين للبنينعلميياسر جالل عبد الواحد عباس2586111511019065

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653اعدادية الروافد للبنينعلميحسين نجم عبد عباس2587111511025036

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649اعدادية العراق الجديد للبنينعلمياحمد رعد عبد المنعم عبد الهادي2588111511011015

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية671ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميفاطمه محمد عبد الوهاب اسماعيل2589111512075069

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية670اعدادية البصرة للبناتعلميصفا علي فعل مطلك2590111512109080

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669ثانوية تبوك للبناتعلمياية قصي يحيى مطرود2591111512102016

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669اعدادية البصرة للبناتعلميمريم خيري ابراهيم حسن2592111512109100

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669اعدادية التعاون للبناتعلميريم محمد محمود جاسم2593111512105045

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية668اعدادية دمشق للبنينعلميعمر ناظم محمد حسين2594111511021153

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية674اعدادية المنهل للبناتعلميمسرات ابراهيم خضير معيلي2595111512114083

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية673اعدادية المحمودية للبنينعلمينجم الدين علي نجم علوان2596111511023125

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672ثانوية المتميزينعلميحيدر حسين عليوي جاسم2597111511010026

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلمياميره علي مزعل مكبس2598111512076014

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية666اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميجعفر ياسين عداي بتيت2599111511008025

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية664ثانوية المتميزينعلميحسين مصدق عبد الهادي مهدي2600111511010024

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية663اعدادية العراق الجديد للبنينعلمياسامة رياض جاسم محمد2601111511011028

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية663اعدادية الوركاء للبنينعلميحسين عالء حسين باجي2602111511027033

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية660ثانوية الصحة األهلية للبناتعلميايه صالح وهاب شاكر2603111512096005

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية658ثانوية تبوك للبناتعلميزهراء سالم كوكز علوان2604111512102044

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية658اعدادية النهرين للبنينعلميحيدر عادل حسن محمد علي2605111511020031

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية657اعدادية السيدية للبنينعلميذو الفقار شاكر محمود جمعه2606111511004093

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية657ثانوية اغادير للبناتعلميايه عماد شاكر هاشم2607111512103017

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية657اعدادية تطوان للبنينعلميمحمد مؤيد حسن عيسى2608111511018143

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية656ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلمياحمد شالل محمد علي2609111511156009

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية655اعدادية المصطفى للبناتعلميروان صالح حامد هالل2610111512110071

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية655اعدادية المصطفى للبناتعلميحنين اياد احمد عبد علي2611111512110043

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية655ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميماهر رياض هاشم حسن2612111511156101

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية654اعدادية الروافد للبنينعلميسفيان سعد جوده كاظم2613111511025053

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية العراق الجديد للبنينعلمياحمد عبد السالم كامل محمود2614111511011018

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652.6ثانوية المتميزاتعلمييسر علي عبد الرزاق حميد2615111512113099

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميمروه نزار نافع سالم2616111512075078

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652اعدادية الجمهورية للبناتعلمياية لؤي خليل عبد الغني2617111512068013

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652اعدادية المصطفى للبناتعلميهالة خضير زاير حنون2618111512110205
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هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652اعدادية االمال للبناتعلميلبنى فاضل فياض حمادي2619111512070093

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651ثانوية نون والقلم األهلية للبناتعلميزينب خالد شيحان فهد2620111512097013

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651اعدادية المصطفى للبناتعلميفاطمة طارق بدر اسماعيل2621111512110160

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651ثانوية ذات العيون للبناتعلميتقى علي عبد االمير علوان2622111512104012

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651ثانوية العقيدة للبناتعلميايه جاسم حمود كاظم2623111512074005

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية650ثانوية عائشة للبناتعلميربى عبد هللا صالح كاظم2624111512082029

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648.8ثانوية المتميزاتعلميتارا ماهر صالح ناجي2625111512113017

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648اعدادية التعاون للبناتعلميزينب عبد المحسن خضير عباس2626111512105056

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648ثانوية المجد العربي للبنينعلميخلدون وليد حميد عبد هللا2627111511033010

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية648اعدادية النهرين للبنينعلميمحمد حسن فليح منحوش2628111511020088

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية646اعدادية المعارف للبنينعلميمهند قيس رزاق مهدي2629111511005162

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية645اعدادية حماة للبناتعلميرغد يوسف عطيه محمد2630111512084057

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية644اعدادية الوركاء للبنينعلميقاسم محمد عليوي عبد2631111511027091

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية644ثانوية نور العلم للبناتعلميريم فاخر جياد عايد2632111512118014

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية642اعدادية الوركاء للبنينعلميحسن عالء حسين باجي2633111511027028

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية641ثانوية ابن سينا للبنينعلميابو الحسن علي حسين هويدي2634111511017003

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية640ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميتقى راسم عباس احمد2635111512126010

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية639اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميعلي احسان عبد الصاحب حسين2636111511008076

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية639اعدادية المصطفى للبناتعلميحنان حازم صبيح مهدي2637111512110041

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية637اعدادية الحسين للبنينعلميمصطفى علي صالح مهدي2638111511013106

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية637اعدادية تطوان للبنينعلمياحمد محمد سعيد رشيد2639111511018014

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية637اعدادية المحمودية للبنينعلميعلي تحسين كمال حسن2640111511023063

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636اعدادية المنهل للبناتعلميمريم اسعد عبد الحسين غني2641111512114081

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميلميس كريم صباح شلش2642111512076085

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636ثانوية تبوك للبناتعلمينور علي حاتم عبد الحسن2643111512102090

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية635ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميرفل وليد ناجي علي2644111512089022

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية635ثانوية اسماء للبناتعلميهبه عبد الكريم تركي حرج2645111512100049

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية654اعدادية المصطفى للبناتعلميزينب عباس فاضل اسماعيل2646111512110096

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية649ثانوية الرباط للبناتعلميموج صباح عزيز محمد2647111512121021

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية649اعدادية المحمودية للبناتعلميحنين اسماعيل علي خضير2648111512080028

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية647ثانوية ذات العيون للبناتعلميمريم باقر موسى جعفر2649111512104055

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية646.2ثانوية زين العابدين للبنينعلمييعرب عماد ياسين كامل2650111511037116

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية643اعدادية العراق الجديد للبنينعلميابراهيم عبد الكريم علي رزوقي2651111511011006

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية642اعدادية ذو الفقار للبنينعلمياحمد شامل خيري خورشيد2652111511006013
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الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية642اعدادية تطوان للبنينعلميسامر عادل شريف حمادي2653111511018046

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641اعدادية المحبة للبنينعلميمصطفى حسن عبد الهادي راجي2654111511003049

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلمييحيى سليم عبد حمادي2655111511156148

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641اعدادية الروافد للبنينعلميحسين فيصل عبد جاسم2656111511025035

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641ثانوية االبتكار المختلطةعلميعبد هللا عبد الرحمن محمد جاسم2657111511151028

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641اعدادية ذو الفقار للبنينعلميمصطفى طه فهد حمادي2658111511006186

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية639.3ثانوية المتميزاتعلمينور محمد عبد الرحيم علي2659111512113095

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية639.8الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميعلي جبار فهد حمادي2660111511045011

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية639اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعلي اسعد جمعة محسن2661111511011116

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية635اعدادية مريم العذراء للبناتعلميفاطمة حيدر جواد شريف2662111512073084

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية635ثانوية مؤتة للبناتعلمينور جليل نادر ناصر2663111512116036

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية634اعدادية المعارف للبنينعلميعلي ماجد عيسى مصطفى2664111511005102

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633اعدادية السيدية للبنينعلميطاهر خالد سعد أحمد2665111511004121

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633ثانوية زين العابدين للبنينعلميمصطفى هادي صبر فرج2666111511037109

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية632اعدادية الوركاء للبنينعلمينور الدين عبد الكريم حسن لعيوس2667111511027132

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية631اعدادية العراق الجديد للبنينعلميمصطفى محمد حميد حسين2668111511011183

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية630.7ثانوية المتميزينعلميابراهيم مؤيد عبد هللا مرعي2669111511010006

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية630اعدادية التقى للبناتعلميضحى سليم حاجم وفر2670111512071099

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية630ثانوية العقيدة للبناتعلميعائشة إحسان موسى هاشم2671111512074061

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية630اعدادية ذو الفقار للبنينعلميياسر حيدر كاظم شكير2672111511006200

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629اعدادية البتول للبناتعلمياديان علي عبد الرزاق حسون2673111512072008

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629اعدادية المحمودية للبناتعلميبلقيس علي صالح عطيه2674111512080023

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629اعدادية االمال للبناتعلميشهد ستار رزوقي سلمان2675111512070071

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629اعدادية دمشق للبنينعلميبالل عباس ابراهيم حسن2676111511021045

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628.7ثانوية المتميزينعلميعبد الملك ماهر فزع علي2677111511010043

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628.6الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميكرار حمزة عبد الخالق محمود2678111511045017

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628.4الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميمصطفى عالء عبد الحسين عبد علي2679111511045025

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628ثانوية المتميزينعلميحسين محمد علي حسن2680111511010023

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628ثانوية زبيدة للبناتعلميلجين عداي راضي فنجان2681111512108088

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628ثانوية الجهاد المسائية للبنينعلميمحمد أسعد عبد الحسين جوهر2682111511200145

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628ثانوية الثوار للبنينعلميأحمد كمال جسام محمد2683111511012006

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627ثانوية المتميزينعلميعبد هللا عدنان زيدان عبد العزيز2684111511010039

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627اعدادية المستقبل للبناتعلميآيه عبد الكريم منسي عبد علي2685111512101006

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627ثانوية اغادير للبناتعلميريا ناظم حنون عبد2686111512103040
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الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية627اعدادية االمال للبناتعلمياميمه يحيى منصور خميس2687111512070018

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية626اعدادية المحبة للبنينعلميمحمد حيدر سالم عمران2688111511003042

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية626.4ثانوية المتميزاتعلميساره فارس سعيد مالك2689111512113047

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية626ثانوية المتميزاتعلميطيبه كامل فليح حسن2690111512113056

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية624اعدادية السيدية للبنينعلميعبد العزيز طارق كمر فرحان2691111511004141

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية621اعدادية المنهل للبناتعلميفاطمه طه عبد الحسين باقر2692111512114076

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية621ثانوية الصحة األهلية للبناتعلميريم فاضل عباس لعيبي2693111512096017

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية620اعدادية االخالص للبناتعلميساره محمود يونس يوسف2694111512112098

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية619اعدادية االمال للبناتعلميساره وحيد جبار معتوك2695111512070062

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية619اعدادية دمشق للبنينعلميمصطفى نجم مطر خضير2696111511021214

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية618ثانوية النهضة المسائية للبناتعلميحنين سعد عبد هللا حسن2697111512217009

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية617اعدادية السياب للبنينعلميسراج أياد ناصر حسين2698111511028048

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية616ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميعهد غالب محمد عباس2699111512089053

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية614اعدادية االصيل للبناتعلميايمان اسامة جاسم محمد2700111512064010

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية614اعدادية المصطفى للبناتعلميتقوى عباس حسن علي2701111512110038

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية614ثانوية عدن للبناتعلميايات عمار عبد هللا عبد الحسن2702111512094010

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية656اعدادية دمشق للبنينعلميعلي حسين سالم عبد االمير2703111511021133

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية656اعدادية المصطفى للبناتعلميزهراء طالب جعفر اسماعيل2704111512110078

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية654اعدادية المصطفى للبناتعلميايه عادل محي عبيد2705111512110021

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية649اعدادية البصرة للبناتعلميهدى حمودي جاسم نجيدي2706111512109121

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية647ثانوية الرباط للبناتعلميوالء علي حسين علي2707111512121027

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية646اعدادية الفارابي للبنينعلميعلي حسين محمد دهش2708111511002086

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية645ثانوية الثوار للبنينعلميابراهيم سمير رمضان أحمد2709111511012009

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية645اعدادية دمشق للبنينعلمياياد فراس عزيز حسين2710111511021041

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية634ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميايه رياض محمد رضا2711111512075012

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية632اعدادية البصرة للبناتعلميامل حيدر ثامر محسن2712111512109012

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية632اعدادية حماة للبناتعلميطيبه حسين جاسم محمد2713111512084099

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية630اعدادية المعارف للبنينعلمياوس حامد حافظ مربط2714111511005028

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية629اعدادية عمر المختار للبناتعلمينسرين خلف أحمد مظلوم2715111512081031

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية628ثانوية اغادير للبناتعلميهيام عبد السالم اسماعيل جاسم2716111512103110

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية627.6ثانوية المتميزينعلميسلوان عبد السالم سليم كوذي2717111511010031

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية627ثانوية الرباط للبناتعلميسارة معن عراك علوان2718111512121011

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية627اعدادية البتول للبناتعلميانفال رياض كامل رشيد2719111512072015

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية624ثانوية ذات العيون للبناتعلميفرح داود سلمان فرج2720111512104048

184 من 80صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية624اعدادية التعاون للبناتعلميشمس نوماس حامد عبد الحسين2721111512105070

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية650ثانوية نون والقلم األهلية للبناتعلميشهد سعد ربيع عبد هللا2722111512097019

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية644اعدادية االمال للبناتعلميشمس محمود حسين شاكر2723111512070069

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية643.8ثانوية زين العابدين للبنينعلمياحمد حسن كاظم محسن2724111511037006

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية643اعدادية المستقبل للبناتعلميساره مهدي عبد عنبر2725111512101050

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية640ثانوية اغادير للبناتعلميفرح عبد الرحمن خيرو عمر2726111512103078

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية640اعدادية المعارف للبنينعلميخضر حسين محمد جابر2727111511005049

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية639ثانوية الزهور للبناتعلميلبنى ثامر هادي صدام2728111512078026

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية639اعدادية الحسين للبنينعلميالحسن عمران بندر مراد2729111511013012

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية637اعدادية الوركاء للبنينعلميحسن محمد محمد رضا محمد حسين2730111511027029

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية631ثانوية رفيدة للبناتعلميريهام عبد الرزاق غضبان رحيم2731111512106027

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية630اعدادية الروابي للبنينعلميبكر حسن سعدون سرهيد2732111511026023

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية628اعدادية حماة للبناتعلميهند حاتم عبيد سلمان2733111512084158

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية626اعدادية العراق الجديد للبنينعلميذو الفقار حسين علي عبد2734111511011067

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية626اعدادية المصطفى للبناتعلميايه حميد عبد علي عناد2735111512110018

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية626ثانوية اغادير للبناتعلمياسماء صبار نصيف جاسم2736111512103003

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية626اعدادية السياب للبنينعلميزيد عامر مهدي عواد2737111511028044

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية625اعدادية االخالص للبناتعلميزينب صباح نوري علي2738111512112085

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية625اعدادية التعاون للبناتعلميزينب فؤاد رحيمه فيحان2739111512105057

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية625اعدادية التعاون للبناتعلميزينب حسن عليوي جاسم2740111512105053

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية624ثانوية عائشة للبناتعلميسجى باسم علي عواد2741111512082042

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية623ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلمينور حقي اسماعيل نجم2742111512075088

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622ثانوية زبيدة للبناتعلميشيماء عبد السالم خليل شيحان2743111512108070

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622ثانوية عشتار للبناتعلميرغد عامر اربيع سمير2744111512086016

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميزينب جواد كاظم غالم2745111512076053

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية621اعدادية االمال للبناتعلميرسل عثمان عبد الرزاق خلف2746111512070041

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية621اعدادية تطوان للبنينعلميطارق زياد طارق عباس2747111511018059

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية621ثانوية اغادير للبناتعلمينور رعد شهاب احمد2748111512103101

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية620ثانوية األقصى األهلية للبنينعلميابراهيم عبد الستار جبير الطيف2749111511040001

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية620اعدادية ذو الفقار للبنينعلميعلي رعد خليل ابراهيم2750111511006115

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية620اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميطه صالح صالح مهدي2751111511009065

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية620ثانوية المتميزاتعلميتبارك ظافر فزع علي2752111512113018

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية620اعدادية الجمهورية للبناتعلمينور حامد خلف كسار2753111512068097

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية620اعدادية دمشق للبنينعلمياحمد عادل علي حسين2754111511021017
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هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية620اعدادية الفارابي للبنينعلميأحمد عبد الباري سلمان فرحان2755111511002008

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619.2ثانوية المتميزاتعلميمينا حكمت حميد فاره2756111512113086

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619اعدادية العراق الجديد للبنينعلمياحمد رعد طالب سعيد2757111511011014

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619ثانوية اغادير للبناتعلمياميمه معتز عبد المجيد عبد النبي2758111512103008

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619اعدادية التعاون للبناتعلميموج ثائر محمود طه2759111512105099

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية618ثانوية ذو النورين للبنينعلميمحمد وجيه عبد الستار محجوب2760111511019060

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميسجاد بالل محمد علي2761111511009058

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616ثانوية الرباط للبناتعلميغادة شالل علوان ناصر2762111512121016

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية614اعدادية النهرين للبنينعلميحيدر زيد سعد محمد2763111511020029

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية614اعدادية البصرة للبناتعلميروى كريم حسين خليل2764111512109044

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية614اعدادية السيدية للبنينعلميصهيب مروان رشيد جابر2765111511004119

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية621اعدادية الروابي للبنينعلميحسين حيدر نصيف جاسم2766111511026031

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية615ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميمريم ماجد عبد عذاب2767111512066048

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية611اعدادية المحمودية للبناتعلميمنة هللا غالب جاسم عبد2768111512080115

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية609اعدادية المنهل للبناتعلمياميمه كمال نوري ابراهيم2769111512114008

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية609ثانوية اغادير للبناتعلميفرح مهدي عباس مهدي2770111512103079

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية603ثانوية العقيدة للبناتعلميرند بسام سعد هللا بهجت2771111512074031

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية602اعدادية المصطفى للبناتعلميسارة علي حسن عطيه2772111512110114

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية600اعدادية ذو الفقار للبنينعلميحسين علي محسن رشيد2773111511006060

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية598اعدادية دمشق للبنينعلميعبد الرحمن سلمان داود عباس2774111511021095

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية595اعدادية تطوان للبنينعلميحيدر حيان عبد الجبار مجيد2775111511018040

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية594اعدادية المحمودية للبناتعلميمريم فاضل محمد ناصر2776111512080112

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية594اعدادية حماة للبناتعلميسمية عادل احمد سلمان2777111512084090

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية589الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميمهيمن محمد فرج عجيل2778111511045026

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية588اعدادية الحسين للبنينعلميمحمد وميض ابراهيم محمد2779111511013096

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية587ثانوية نون والقلم األهلية للبناتعلميصفا محمد مصحب فرحان2780111512097021

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية585اعدادية ذو الفقار للبنينعلميمصطفى صادق محمد عداي2781111511006183

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية585اعدادية الخبير للبنينعلميمنتظر كاظم هادي ناجي2782111511007099

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية585ثانوية المتميزينعلميحسين علي تكليف كاظم2783111511010019

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية582اعدادية مريم العذراء للبناتعلميهمس طالب عبد هللا خليل2784111512073119

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية582اعدادية دمشق للبنينعلميمصطفى رباح محمود محمد2785111511021199

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية581اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعبد الرحمن عبد الكريم محيبس سعد2786111511009069

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية581اعدادية المصطفى للبناتعلميصبا يوسف حسين كيطان2787111512110141

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية581اعدادية المنهل للبناتعلميليان عمار سعدي عبد الجبار2788111512114080
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية580ثانوية عدن للبناتعلميبراء صباح هادي كامل2789111512094016

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية579اعدادية البتول للبناتعلميسرى سعد أحمد سلمان2790111512072040

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية578ثانوية زين العابدين للبنينعلميمصطفى زهير عبد الرسول حسن2791111511037103

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577اعدادية تطوان للبنينعلميمحمد علوان عبد كرمش2792111511018140

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577ثانوية عدن للبناتعلميبان أحمد عبد الجليل رؤوف2793111512094015

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية576اعدادية تطوان للبنينعلميحارث رائد عبد حميد2794111511018035

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية672ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميحوراء فاضل حسين عمران2795111512126012

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية667اعدادية البصرة للبناتعلمياسراء علي عبد الحسن ابراهيم2796111512109008

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية666اعدادية الروافد للبنينعلميايوب قاسم محمد ياسين2797111511025022

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية666ثانوية نون والقلم األهلية للبناتعلميغفران ابراهيم يوسف حمادي2798111512097022

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية666اعدادية تطوان للبنينعلمياحمد اكرم عباس هجول2799111511018002

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية666ثانوية شط العرب للبناتعلميرفل سعد كاظم عباس2800111512062016

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية665اعدادية السياب للبنينعلميأبراهيم جبار حميد ضويع2801111511028001

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية660.5ثانوية المتميزينعلميكيالن مازن عبد الرحمن حميد2802111511010060

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية647اعدادية المنهل للبناتعلمينبأ حيدر شاكر عبد2803111512114093

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية644اعدادية البتول للبناتعلميعبير عيسى أحمد خلف2804111512072054

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية644اعدادية التعاون للبناتعلميرواسي محمد سلمان حمود2805111512105042

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية644اعدادية الفارابي للبنينعلميياسين حيدر محمد علي حسين2806111511002161

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية612اعدادية االخالص للبناتعلميمريم فاضل علي حسن2807111512112146

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية607ثانوية التسامح المختلطةعلميايه رياض حسين دحام2808111512161002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية603.1ثانوية المتميزاتعلميروان احمد راشد عبد هللا2809111512113033

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية595اعدادية التعاون للبناتعلميضحى علي حميد حسين2810111512105075

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية594ثانوية ذات العيون للبناتعلميصبا حسين محمد دهش2811111512104035

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية592اعدادية االصيل للبناتعلميهاله محمود محمد خلف2812111512064092

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية589اعدادية الجمهورية للبناتعلميتبارك ناظم محمد حسين2813111512068021

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية584ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميزهراء ناظم رويض خلف2814111512066025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية581ثانوية العقيدة للبناتعلميزينة صالح نوري عبد الحسين2815111512074044

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية577ثانوية نور العلم للبناتعلمينبأ خالد خير هللا فيروز2816111512118030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية575ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميضحى فاضل جبار جياد2817111512089048

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية575ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميرهف سعيد نوري احمد2818111512075030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية574اعدادية المستقبل للبناتعلميميس فاضل حسين ابراهيم2819111512101081

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية573اعدادية الجمهورية للبناتعلميساره باسم محمود حبيب2820111512068051

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية573اعدادية االخالص للبناتعلميريام حسن جاسم محمد2821111512112072

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية572اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد فاضل مطلك صالح2822111511005017
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية572اعدادية السيدية للبنينعلميمحمد عبد السالم اسماعيل عبد الحميد2823111511004238

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية572ثانوية النهضة للبناتعلمينيران عمار اسماعيل علوان2824111512067087

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية571اعدادية المنهل للبناتعلميعال عبد الزهره نعمه حسين2825111512114072

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية570ثانوية ذات العيون للبناتعلميبتول سعد رشيد هادي2826111512104010

طب االسنان/جامعة الكوفة681ثانوية زين العابدين للبنينعلميمصطفى حسين خلف جاسم2827111511037101

الهندسة/جامعة الكوفة645ثانوية دار السالم االهلية للبناتعلميحنين جبار دحام محمد2828111512131004

العلوم/جامعة الكوفة580.2ثانوية المتميزينعلميجعفر احسان حسين علي2829111511010014

العلوم/جامعة الكوفة579اعدادية المحمودية للبنينعلميمصطفى جواد عبد الحسين عليوي2830111511023107

العلوم/جامعة الكوفة567اعدادية االخالص للبناتعلميهبه سلمان حسن كاطع2831111512112165

العلوم/جامعة الكوفة567اعدادية المحمودية للبنينعلميحسين عبد هللا محمد محمود2832111511023032

العلوم/جامعة الكوفة562اعدادية االخالص للبناتعلميختام عبد الزهره حميد جاسم2833111512112044

العلوم/جامعة الكوفة562اعدادية الحسين للبنينعلميعبد هللا حسن حسين عباس2834111511013057

العلوم/جامعة الكوفة550ثانوية زين العابدين للبنينعلميمسلم محسن خلف جاسم2835111511037099

العلوم/جامعة الكوفة549اعدادية البصرة للبناتعلميظفر كريم محمد جاسم2836111512109083

القانون/جامعة الكوفة502اعدادية المعراج للبنينادبيأحمد خليل ابراهيم عباس2837111521024003

العلوم السياسية/جامعة الكوفة481الخارجياتادبيغيداء اكرم حبيب ناصر2838111522401070

العلوم السياسية/جامعة الكوفة468اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعماد حسين عالوي غازي2839111521009065

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة581اعدادية البصرة للبناتعلميزينب عماد حسن عبود2840111512109058

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة571اعدادية العراق الجديد للبنينعلميمصطفى خليل محمد مهدي2841111511011173

التخطيط العمراني/جامعة الكوفة571اعدادية ذو الفقار للبنينعلميأيسر علي حميد مهدي2842111511006001

الطب/جامعة تكريت698اعدادية ذو الفقار للبنينعلميمهند وسام سهيل نجم2843111511006195

الطب/جامعة تكريت680اعدادية الروابي للبنينعلميمصطفى عالوي صباح علي2844111511026126

الصيدلة/جامعة تكريت669اعدادية المصطفى للبناتعلميزينب جاسم هادي جاسم2845111512110091

الهندسة/جامعة تكريت615اعدادية السياب للبنينعلميحسن كمال عباس جبر2846111511028030

الهندسة/جامعة تكريت611ثانوية تبوك للبناتعلميرواء شهاب احمد عبد هللا2847111512102038

الهندسة/جامعة تكريت601اعدادية هند للبناتعلميفرح بدر عباس محمد2848111512079046

الهندسة/جامعة تكريت598اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميعبد القادر عوض توفيق عبد القادر2849111511008065

الهندسة/جامعة تكريت598اعدادية االصيل للبناتعلميزهراء سعد شاهين جمعه2850111512064038

العلوم/جامعة تكريت560ثانوية اسماء للبناتعلميسما مثنى مرعي حسن2851111512100032

العلوم/جامعة تكريت535ثانوية الثوار للبنينعلميحسين طه حسين محمد2852111511012018

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت514ثانوية العال المسائية للبنينعلميمحمد سعد عباس غافل2853111511203180

الحقوق/جامعة تكريت595اعدادية االمال للبناتادبيانفال رائد ابراهيم احمد2854111522070015

التمريض/جامعة تكريت582اعدادية هند للبناتعلميحوراء كاظم جبار علي2855111512079017

التمريض/جامعة تكريت545ثانوية المعرفة للبناتعلميحنين احمد خلف عبطان2856111512133015
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طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية المحمودية للبنينعلميحسن علي حفظي عبد هللا2857111511023029

طب االسنان/جامعة القادسية678اعدادية السيدية للبنينعلمياحمد خليل ابراهيم عبطان2858111511004033

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية المعراج للبنينعلميمحمد كريم راضي خضير2859111511024040

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية المحمودية للبناتعلميطيبه عباس نصيف جاسم2860111512080092

الصيدلة/جامعة القادسية674ثانوية نون والقلم األهلية للبناتعلميدالل طلب احمد عبد2861111512097010

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية حماة للبناتعلميراحيل علي يوسف عبد2862111512084048

العلوم/جامعة القادسية559اعدادية الخبير للبنينعلميطه فالح كاظم عبيس2863111511007048

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية540اعدادية الحسين للبنينعلميسامر جاسم عبد علي2864111511013041

التقانات االحيائية/جامعة القادسية595اعدادية الفارابي للبنينعلميعمرو علي شمخي عكيش2865111511002112

القانون/جامعة القادسية512اعدادية المصطفى للبناتادبياطياف سهيل نجم عبود2866111522110008

االثار/جامعة القادسية442اعدادية المحمودية للبناتادبيرغد فرهود جبير شهيب2867111522080056

الطب/جامعة االنبار684ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميايناس محمد عبد هللا حمد2868111512077041

الطب/جامعة االنبار678اعدادية المحمودية للبنينعلميعمار فاضل محمد عبيد2869111511023078

الطب/جامعة االنبار678ثانوية المعرفة للبناتعلميرونق حسين صبار جسام2870111512133025

الطب/جامعة االنبار678ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميسرور فاضل داود سلمان2871111512077030

الطب/جامعة االنبار677ثانوية المتميزينعلميعلي احمد رشيد عباس2872111511010047

الطب/جامعة االنبار676.9ثانوية المتميزينعلميزيد نامق زيدان خلف2873111511010028

الطب/جامعة االنبار676ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميابراهيم بكر عبد حسن2874111511156001

طب االسنان/جامعة االنبار683اعدادية المصطفى للبناتعلميسارة عالء جبر عبد الحسن2875111512110113

طب االسنان/جامعة االنبار675ثانوية عشتار للبناتعلميآمنه سلمان حسين صالح2876111512086001

طب االسنان/جامعة االنبار675اعدادية البتول للبناتعلميدعاء رعد سلمان عواد2877111512072020

طب االسنان/جامعة االنبار673اعدادية حماة للبناتعلميرحمة محمد احمد حمزه2878111512084049

طب االسنان/جامعة االنبار673اعدادية السياب للبنينعلميعلي عبد الرحيم عمار موسى2879111511028071

طب االسنان/جامعة االنبار672ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميزينب رياض عبد الرزاق حسن2880111512075038

طب االسنان/جامعة االنبار672ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميهدى ايوب هادي مهدي2881111512075092

طب االسنان/جامعة االنبار672ثانوية اغادير للبناتعلميتبارك جبار جاسم محمد2882111512103020

طب االسنان/جامعة االنبار672اعدادية دمشق للبنينعلميمصطفى عصام سلمان خلف2883111511021201

طب االسنان/جامعة االنبار670اعدادية المعراج للبنينعلميحسين سعد حميد نعمة2884111511024009

طب االسنان/جامعة االنبار670ثانوية الزهراء للبناتعلميدعاء علي نجم عبد هللا2885111512088011

طب االسنان/جامعة االنبار670ثانوية اغادير للبناتعلمينغم حكمت مجيد يحيى2886111512103099

طب االسنان/جامعة االنبار670اعدادية التقى للبناتعلمينور قاسم صباح عبد النبي2887111512071150

الصيدلة/جامعة االنبار673اعدادية االمال للبناتعلميرقيه شاكر محمود علي2888111512070044

الصيدلة/جامعة االنبار673ثانوية تبوك للبناتعلميمنى معد ابراهيم مجيد2889111512102078

الصيدلة/جامعة االنبار671ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميمريم هادي صالح جواد2890111512066049
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الصيدلة/جامعة االنبار670ثانوية المتميزاتعلميمينا ثامر صالح محمد2891111512113085

الصيدلة/جامعة االنبار669ثانوية النهضة للبناتعلميتقى محمد جمعان طالع2892111512067025

الصيدلة/جامعة االنبار668.4الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلمياسالم ضياء عبد الصاحب شفيق2893111511045006

الهندسة/جامعة االنبار633ثانوية الثوار للبنينعلميعبد الرحمن حسن خلف حماد2894111511012059

الهندسة/جامعة االنبار622اعدادية االخالص للبناتعلميمروه عبد هللا فتيخان الفرحان2895111512112176

الهندسة/جامعة االنبار608اعدادية المنهل للبناتعلميتبارك فاضل اسماعيل خليل2896111512114018

الهندسة/جامعة االنبار608اعدادية المنهل للبناتعلميريناس توفيق جاسم محمد2897111512114038

الهندسة/جامعة االنبار606ثانوية اغادير للبناتعلميقبس عزيز حسن حميد2898111512103080

العلوم/جامعة االنبار625ثانوية النهضة للبناتعلميشيماء تركي خلف محمد2899111512067099

العلوم/جامعة االنبار555ثانوية النهضة للبناتعلميهبه حسين علي ايوب2900111512067095

العلوم/جامعة االنبار544اعدادية العامل للبنينعلميمحمد طه مازن محمد طه2901111511015116

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار604اعدادية ذو الفقار للبنينعلميباقر علي حامد غانم2902111511006040

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار601اعدادية المعراج للبنينعلميحيدر محمد جواد كاظم2903111511024013

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار507اعدادية المحمودية للبنينعلميسجاد جمعه جاسم حمد2904111511023043

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار497ثانوية االبتكار المختلطةعلميريام احمد حسين علي2905111512151005

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار493ثانوية ظفار للبناتعلميزينه عبد الوهاب عبد الرزاق احمد2906111512091023

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار481ثانوية الثوار للبنينعلمياسامة سعدون صبحي حسين2907111511012011

الحاسوب/جامعة االنبار563اعدادية دمشق للبنينعلمييونس وليد سلمان علي2908111511021239

الحاسوب/جامعة االنبار540ثانوية اغادير للبناتعلميساره محمد عبد الرحيم محمد2909111512103051

الحاسوب/جامعة االنبار533ثانوية الثوار للبنينعلميمحمد محمود اسماعيل مهيدي2910111511012060

الحاسوب/جامعة االنبار532النازحاتعلميميس خليل ابراهيم كريدي2911111512501026

الحاسوب/جامعة االنبار521ثانوية الضرغام للبنينعلميرامي عبد المجيد صالح اسماعيل2912111511014015

الحاسوب/جامعة االنبار517ثانوية ذو النورين للبنينعلميمحمد االمين عبد الستار حميد محمود2913111511019055

العلوم االسالمية/جامعة االنبار451اعدادية الحسين للبنينعلميمحمد عبود عبد الحميد منوخ2914111511013086

العلوم االسالمية/جامعة االنبار552اعدادية االمال للبناتادبيساره سليمان عبد هللا مهبول2915111522070136

العلوم االسالمية/جامعة االنبار433ثانوية شط العرب للبناتادبيصبحه ابراهيم مرعي شريف2916111522062034

العلوم االسالمية/جامعة االنبار431النازحونادبيصالح الدين عويد حمود2917111521500012

العلوم االسالمية/جامعة االنبار425اعدادية األمل للبناتادبيسمر مجيد سعيد عبطان2918111522065039

العلوم االسالمية/جامعة االنبار424اعدادية تطوان للبنينادبيعماد حميد راضي محمد2919111521018066

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار495ثانوية رفيدة للبناتعلميمريم جمال حسون محمد2920111512106058

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار465اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبياسامه احمد خلف عبد2921111521016146

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار449اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيعبد الباسط فاضل رشيد فياض2922111521016141

الطب/الجامعة العراقية688ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلمينبع سعد ياسين رشيد2923111512075084

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية مريم العذراء للبناتعلميغفران اركان شاكر محمود2924111512073080
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الطب/الجامعة العراقية687اعدادية المستقبل للبناتعلميفرح سعد عبد عنبر2925111512101067

الطب/الجامعة العراقية687ثانوية المتميزاتعلميرفل عبد االمير عبد هللا كريم2926111512113030

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية المعارف للبنينعلميعبد هللا محمود متعب حسون2927111511005085

الطب/الجامعة العراقية687اعدادية مريم العذراء للبناتعلميعفاف فاضل علي سليمان2928111512073127

الطب/الجامعة العراقية686اعدادية االمال للبناتعلمينبأ عبد الرحمن سلطان محمد2929111512070111

طب االسنان/الجامعة العراقية683ثانوية شط العرب للبناتعلميمريم محمد محمد عبد هللا2930111512062051

طب االسنان/الجامعة العراقية681ثانوية ذات العيون للبناتعلميرفل كاظم نعمه دريعم2931111512104020

طب االسنان/الجامعة العراقية681اعدادية التقى للبناتعلميسماح عداي عبد الحسن علي2932111512071091

طب االسنان/الجامعة العراقية681ثانوية زين العابدين للبنينعلميعلي محمود مرزة مرزوك2933111511037077

طب االسنان/الجامعة العراقية681اعدادية النهرين للبنينعلميأبراهيم جمال ضايف محمد2934111511020002

طب االسنان/الجامعة العراقية681اعدادية المصطفى للبناتعلميصفا احمد محمد حسين2935111512110142

الهندسة/الجامعة العراقية633.7الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميمحمد هيثم حميد خضير2936111511045024

الهندسة/الجامعة العراقية631اعدادية التقى للبناتعلميرسل قاسم حسين ناصر2937111512071049

الهندسة/الجامعة العراقية630اعدادية التقى للبناتعلميزهراء محمود عبد علي حساني2938111512071075

الهندسة/الجامعة العراقية630ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلمياية ابراهيم ياسين ظاهر2939111512066008

الهندسة/الجامعة العراقية630اعدادية التقى للبناتعلميهدى طارق مسلم حسون2940111512071156

الهندسة/الجامعة العراقية629اعدادية الروابي للبنينعلميزياد عبد النبي عبد هللا عواد2941111511026047

الهندسة/الجامعة العراقية629ثانوية اغادير للبناتعلميابرار جهاد فالح خفيف2942111512103001

الهندسة/الجامعة العراقية629اعدادية التعاون للبناتعلميمالك صالح مهدي داود2943111512105096

الهندسة/الجامعة العراقية626ثانوية نور العلم للبناتعلميهدى طاهر عبد الحسين طاهر2944111512118037

الهندسة/الجامعة العراقية626اعدادية التقى للبناتعلميتبارك احمد عبد هللا جاسم2945111512071030

الهندسة/الجامعة العراقية625.7ثانوية المتميزاتعلميطيبه عبد العزيز محمد سعيد جاسم2946111512113055

الهندسة/الجامعة العراقية625ثانوية المتميزاتعلميايناس ثامر عبد علي احمد2947111512113013

الهندسة/الجامعة العراقية625اعدادية الروافد للبنينعلميبالل عادل عبيد صكر2948111511025028

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية543اعدادية المصطفى للبناتعلميزهراء عبد الرضا عباس غانم2949111512110079

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية528اعدادية مريم العذراء للبناتعلميحليمه عباس نجم عبد هللا2950111512073026

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية525اعدادية الجمهورية للبناتعلميسجى حميد جاسم حمود2951111512068057

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية525اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميبراق جابر علي جريخي2952111511008022

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية520ثانوية العال المسائية للبنينعلميمنيب ليث صبحي شهاب2953111511203209

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية519ثانوية الزيتونة للبناتعلمينور ياسين مخلف حمد2954111512061051

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية519اعدادية النهار للبناتعلميهالة حسين طاهر مهدي2955111512127045

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية518اعدادية التعاون للبناتعلميايات عصمت جواد محمد2956111512105010

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية518اعدادية الوركاء للبنينعلميمصطفى قيس نجم عبد الساده2957111511027123

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية517ثانوية شط العرب للبناتعلميرفل لطيف يوسف حمد2958111512062017
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االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية513اعدادية ذو الفقار للبنينعلميامير حسين خليل ابراهيم2959111511006032

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية512اعدادية تطوان للبنينعلميعمر عبد هللا خلف مشيوح2960111511018105

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية532ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيبدور عبد الكريم حسين سعيد2961111522066010

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية521اعدادية الجمهورية للبناتادبيضحى صباح عناد سهيل2962111522068051

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية509اعدادية دمشق للبنينادبييوسف سليمان داود سليمان2963111521021133

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية505اعدادية العراق الجديد للبنينادبيطه ماهر صالح الدين فائق2964111521011041

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية501اعدادية الوركاء للبنينادبيبرهان مهند يوسف احمد2965111521027024

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية500اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيساهر طالب عباس طه2966111521016041

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497اعدادية البصرة للبناتادبيصفا صالح مهدي حسين2967111522109059

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية496الثانوية المعينية للبنينادبيوسام حمود عبد علي2968111521022063

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية493اعدادية الوركاء للبنينادبيياسر مسلم حمودي خضير2969111521027141

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية493ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبيايهاب احمد عبد هللا محمد2970111521156016

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية492اعدادية دمشق للبنينادبيعلي محمد حتروش حسين2971111521021094

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491اعدادية السيدية للبنينادبيسيف سعيد عزيز عبود2972111521004045

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491ثانوية نور العلم للبناتادبيرند حيدر سليم محمد حسين2973111522118015

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491ثانوية النهضة للبناتادبيمنى عبد الرحمن محمود شلش2974111522067038

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية490اعدادية الخبير للبنينادبياحمد مال هللا محمود عيدان2975111521007011

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية490اعدادية رقية للبناتادبيدعاء خالد ابراهيم طراد2976111522069016

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية488ثانوية النهضة للبناتادبيشمس عماد عبد محمد2977111522067024

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية488اعدادية النهرين للبنينادبيأمير ماجد كاظم عبد2978111521020016

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية487ثانوية رفيدة للبناتادبيسرى طه احمد ياسين2979111522106040

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية487ثانوية النهضة للبناتادبيغفران خالد علي محمود2980111522067029

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية486اعدادية تطوان للبنينادبيليث عارف حسين علي2981111521018077

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية486ثانوية الثوار للبنينادبيصالح مهدي صالح داود2982111521012029

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية485اعدادية االمال للبناتادبيافراح سلمان ابراهيم عسكر2983111522070009

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية485اعدادية المحمودية للبنينادبيغيث عبد الرزاق حسين حمود2984111521023070

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية485اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعمر صائب محمد صالح داود2985111521006052

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية485اعدادية الحسين للبنينادبياحمد صباح طارق خليل2986111521013005

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية484ثانوية الثوار للبنينادبييوسف فاروق عبد الرزاق نجم2987111521012094

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية510اعدادية المحمودية للبنينعلميحسين محمد عبد الحسين مهدي2988111511023035

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية506اعدادية الروابي للبنينعلميعبد المهيمن ياسين نايف خلف2989111511026074

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية504اعدادية دمشق للبنينعلميحسين عطا هللا سالم جدوع2990111511021059

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية500اعدادية الروافد للبنينعلميعمر خضير احمد محمد2991111511025079

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية499اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميأحمد عمار محمد محسن2992111511016016
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الطارمية/التربية/الجامعة العراقية497اعدادية تطوان للبنينعلميفهد سليم خضير عباس2993111511018112

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية494اعدادية البتول للبناتعلميهاله عماد خالد فرحان2994111512072082

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية493اعدادية الروابي للبنينعلميصفاء مسعود داود سلمان2995111511026058

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية493ثانوية االبتكار المختلطةعلميخالد طايس رشيد محمد2996111511151018

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية489اعدادية الروافد للبنينعلميعلي طالل علي جاسم2997111511025074

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية489اعدادية الخبير للبنينعلميبشير كريم عبد حمزة2998111511007022

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية488اعدادية هند للبناتعلميشهد كامل جالب حواس2999111512079034

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية487اعدادية تطوان للبنينعلميطارق ثامر داود سلمان3000111511018058

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية487اعدادية المعارف للبنينعلميمصطفى علي حسن قيم3001111511005153

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية486اعدادية األمل للبناتعلميبسمه خضر خليل ابراهيم3002111512065012

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية484ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميمصطفى هادي براك سرهيد3003111511156133

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية484ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميعبد هللا حسن عبد هللا وسمي3004111511156072

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية483اعدادية الفارابي للبنينعلميمرتضى محمد رحمه شريف3005111511002140

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية481ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلمينور مشتاق محمد جواد حمزه3006111512126051

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية481اعدادية الروابي للبنينعلميابراهيم رياض احمد خلف3007111511026002

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية480اعدادية الروافد للبنينعلميسرمد عناد حسن عليوي3008111511025050

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية480اعدادية المحمودية للبنينعلميحسن عبد علي ناهي عبيد3009111511023028

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية467اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيعلي يحيى خضير محمود3010111521008096

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية467اعدادية المعارف للبنينادبيعز الدين صباح صالح ابراهيم3011111521005044

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية465ثانوية العال المسائية للبنينادبيعالء عبد الفتاح احمد محمد3012111521203182

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية462اعدادية الرضوان للبنينادبيعلي حميد حربي حمود3013111521034049

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية462ثانوية الرباط للبناتادبيشهد احمد سعدون كمون3014111522121031

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية460اعدادية المحمودية للبنينادبيسيف علي كزار عبد3015111521023036

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية460اعدادية اليوسفية للبنينادبيضياء محمد ناجي حميد3016111521001054

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية459اعدادية الجوالن للبنيبنادبيضياء صدام شاكر حمود3017111521042026

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية458اعدادية الرضوان للبنينادبيفهد فالح فهد حرجان3018111521034057

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية456ثانوية الضرغام للبنينادبيحيدر هيثم طعمة محمد حسن3019111521014020

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية453ثانوية االبتكار المختلطةادبيعباس سالم ناصر سلومي3020111521151022

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية453اعدادية النهرين للبنينادبيمنتظر عادل حميد سالم3021111521020097

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية453ثانوية شط العرب للبناتادبيحنين حسن فالح حسن3022111522062007

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية452اعدادية السيوطي للبنينادبيمظفر روكان عبد حسون3023111521155053

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية451ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيميثم ماجد كاظم جاسم3024111521150068

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية448اعدادية الروابي للبنينادبيحميد شاكر حمود مدب3025111521026043

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية448ثانوية االبتكار المختلطةادبيغزوان صباح عمران ضيدان3026111521151038
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الطارمية/التربية/الجامعة العراقية447اعدادية المحمودية للبنينادبيالحسين فليح حسن علوان3027111521023014

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية446اعدادية ذو الفقار للبنينادبيزيد حسين عكاب عبد3028111521006028

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية446اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمهند محمد جبار مهدي3029111521006072

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية445الثانوية المعينية للبنينادبيعلي جاسم حاتم محيبس3030111521022037

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية445اعدادية الروابي للبنينادبيمصعب حامد جاسم ابراهيم3031111521026148

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية444ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيابراهيم عامر اسماعيل فرحان3032111521158001

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية444ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيمريم صباح سيد وشيل3033111522099027

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية444اعدادية المصطفى للبناتادبيحنين قيس نجم عبد السادة3034111522110030

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية443اعدادية الروابي للبنينادبيادهم سامي عبيد علي3035111521026021

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية442ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيحمزه خالد مرعي فرحان3036111521150018

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية442الثانوية المعينية للبنينادبيعمار محمد عبد هللا بحر3037111521022042

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية442ثانوية االبتكار المختلطةادبيعثمان محمد حسن عبد3038111521151030

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية442ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيمسار عبد الكريم متعب علوان3039111522220046

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية441اعدادية الروابي للبنينادبيأحمد مثنى عبد هللا نهابه3040111521026001

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية441ثانوية االبتكار المختلطةادبيوسام موجد خلخال مورد3041111521151056

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية441اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيمحمد عادل مجيد عبد هللا3042111521016098

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية441اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي عامر سلمان حسين3043111521006047

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية440ثانوية المهند للبنينادبيفاروق عطا هللا هندي نصيف3044111521047024

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية440ثانوية العامرية للبنينادبيمحمد نوري محمود روضان3045111521044010

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية439ثانوية السويب المختلطةادبيحوراء سمير حسين علوان3046111522159005

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية438ثانوية الزيتونة للبناتادبيوالء خضير محمد حسين3047111522061043

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية438اعدادية البتول للبناتادبيساره فاضل خلف علوان3048111522072055

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية438ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيضياء حسن سلمان عناد3049111521158009

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية438اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمصطفى عبد هللا عواد احمد3050111521006067

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية438ثانوية تبوك للبناتادبيهاجر قصي اسماعيل عبد3051111522102076

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية438ثانوية شط العرب للبناتادبينرجس باسم حمزه عبود3052111522062048

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية438اعدادية السيدية للبنينادبيصهيب حسين محمود احمد3053111521004049

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية437ثانوية ابن سينا للبنينادبيحميد حامد عباس عبد3054111521017017

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسين سالم حمود فهد3055111521006020

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436اعدادية الروابي للبنينادبيعبد العزيز فهد موسى حسن3056111521026070

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيقاسم صادق مجبل عرار3057111521150051

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيتوفيق جمعه حسن مجبل3058111521150014

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436اعدادية المعارف للبنينادبيعلي احمد عبد المطلب حسون3059111521005046

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد هللا احمد مرعي حسن3060111521034042
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الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436اعدادية الشاكرين للبنينادبيعمر حسين محسن خليل3061111521029078

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاتن منذر حمودي عبد النبي3062111522076108

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436اعدادية هند للبناتادبيحوراء عبد هللا احمد سلمان3063111522079016

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436ثانوية تل السمر للبناتادبيحنان تركي نجم عبد هللا3064111522129007

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435اعدادية المعارف للبنينادبياحمد محمود قدوري احمد3065111521005011

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيعبد الرحمن محمد مهدي فارس3066111521008067

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435اعدادية الشاكرين للبنينادبيرسول غالي ثويني عياده3067111521029028

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435ثانوية زبيدة للبناتادبيدينا ناطق هنو عليوي3068111522108042

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435اعدادية المستقبل للبناتادبيرواء يوسف عبد حمادي3069111522101014

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435ثانوية عائشة للبناتادبيسجى كريم حسين هراط3070111522082043

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبياحمد حسين عباس عبيد3071111521158002

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434اعدادية النهرين للبنينادبيعلي عبد المعين محمد جاسم3072111521020053

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434ثانوية تبوك للبناتادبينور خالد صبار حايف3073111522102068

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434ثانوية ذات العيون للبناتادبيفاطمه محمد علي محمد جواد كاظم3074111522104043

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434ثانوية الضرغام للبنينادبيحسام طالب احمد خضير3075111521014014

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434اعدادية الحسين للبنينادبيعلي قادر كامل مسير3076111521013046

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434اعدادية الحسين للبنينادبيمحمد خلف علك زاجي3077111521013059

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيحسن هادي فرحان عبد3078111521150017

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433ثانوية التسامح المختلطةادبيامير سعد مجيد علي3079111521161003

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433اعدادية الروابي للبنينادبيانس ستار جاسم محمد3080111521026026

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433اعدادية المحمودية للبناتادبيهديل عمار عطا عبيس3081111522080173

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433اعدادية الحكيم للبنينادبيمروان حسن علي حمد3082111521032075

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية432اعدادية الروافد للبنينادبيحسن علي جدوع كريم3083111521025019

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية432ثانوية بنات العراق للبناتادبيرنين حامد حمزة شالل3084111522128007

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية542ثانوية وهران للبناتعلميفرح جعفر ضياء محمد3085111512115015

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية471ثانوية عدن للبناتادبيايالف عبد المطلب عبد االمير حسين3086111522094011

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية468ثانوية اغادير للبناتادبيصفا وصفي كاظم نيرك3087111522103036

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية461ثانوية زبيدة للبناتادبيريام اكرم حسين محمد علي3088111522108054

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية460ثانوية العزة للبناتادبيدينا بهاء عبد العزيز عبد الكريم3089111522060011

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية459اعدادية ذو الفقار للبنينادبيياسر كامل حبيب محسن3090111521006076

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية459اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيهمام فيصل علي منصور3091111521016130

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية456اعدادية النهرين للبنينادبيعبد هللا عبد الرحيم رشيد محمود3092111521020045

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية452اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد اياد محمد علي جعفر3093111521006058

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية451ثانوية نور العلم للبناتادبيشيرين براء علي كاظم3094111522118026
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الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية التعاون للبناتادبيحنين حيدر جواد علي3095111522105016

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية دمشق للبنينادبيخضير خالد خضير عبد الرزاق3096111521021042

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية448ثانوية مؤتة للبناتادبيسبأ حسين جاسم احمد3097111522116021

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية448اعدادية مريم العذراء للبناتادبيايه وليد كامل سلمان3098111522073013

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية448اعدادية الخبير للبنينادبييوسف حسن عبد حسن3099111521007125

اآلداب/الجامعة العراقية531اعدادية البصرة للبناتعلميزينه عامر حسين حسن3100111512109064

اآلداب/الجامعة العراقية526اعدادية دمشق للبنينعلميعلي محمد فتح هللا شكر3101111511021140

اآلداب/الجامعة العراقية513اعدادية المحمودية للبنينعلمينور الدين رياض رحومي رشيد3102111511023126

اآلداب/الجامعة العراقية512ثانوية الفرات االهلية للبنينعلميعبد هللا علي محمد سهيل3103111511041025

اآلداب/الجامعة العراقية511اعدادية األمل للبناتعلميرسل صباح حمزه جبر3104111512065031

اآلداب/الجامعة العراقية509اعدادية االمال للبناتعلميهدير طه جعفر صادق3105111512070127

اآلداب/الجامعة العراقية509اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميأسامه محمد طه سلمان3106111511016028

اآلداب/الجامعة العراقية508اعدادية البصرة للبناتعلميحنان عبد الحكيم فرج جميل3107111512109026

اآلداب/الجامعة العراقية508اعدادية العراق الجديد للبنينعلميزياد عامر حسين سلمان3108111511011071

اآلداب/الجامعة العراقية471ثانوية ذات العيون للبناتادبينوره محمد حسين طالب3109111522104061

اآلداب/الجامعة العراقية459اعدادية المنهل للبناتادبييسرى شعبان حسن علي3110111522114036

اآلداب/الجامعة العراقية458اعدادية العامل للبنينادبيعلي حسين علي محمد3111111521015083

اآلداب/الجامعة العراقية457ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيرسل طالل حسن علوان3112111522099014

اآلداب/الجامعة العراقية456ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيجيهان جواد هادي محمد جواد3113111522099009

اآلداب/الجامعة العراقية451اعدادية االخالص للبناتادبيمريم ستار جبار محمد3114111522112151

اآلداب/الجامعة العراقية451اعدادية المعارف للبنينادبياوس فالح عبد هللا محمود3115111521005015

اآلداب/الجامعة العراقية450ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيسلمان ماجد محمد سلطان3116111521150027

اآلداب/الجامعة العراقية450اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيمحمد صبحي محمد علي3117111521016097

اآلداب/الجامعة العراقية450ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبياحمد ثامر غازي شهاب3118111521210005

اآلداب/الجامعة العراقية450اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيأحمد غسان أحمد رشيد3119111521016008

اآلداب/الجامعة العراقية449ثانوية ابن سينا للبنينادبيعادل مزهر جاسم علي3120111521017029

اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية هند للبناتادبيهاجر عدنان نعمه خضير3121111522079049

اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيأيهاب عبود يوسف عبود3122111521016022

اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية دمشق للبنينادبيفاروق نعمة كاظم عبود3123111521021103

اآلداب/الجامعة العراقية449ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيحوراء جعفر محمد علي توفيق3124111522215008

اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية االصيل للبناتادبيدعاء معد طالب حسين3125111522064032

اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية دمشق للبنينادبيمهيمن مصطفى سالم عبد الرزاق3126111521021125

اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية المحمودية للبنينادبيمهند باسم عباس عبيد3127111521023100

اآلداب/الجامعة العراقية448ثانوية الزهراء للبناتادبيرحاب بشير صالح رحيم3128111522088011
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اآلداب/الجامعة العراقية448ثانوية الضرغام للبنينادبيياسر عمار حنون داخل3129111521014061

اآلداب/الجامعة العراقية448اعدادية حماة للبناتادبياسراء خالد ابراهيم حمادي3130111522084009

اآلداب/الجامعة العراقية447ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبياحمد يونس حمزه عباس3131111521156012

اآلداب/الجامعة العراقية447اعدادية عمر المختار للبناتادبيروى رضا علي فاضل3132111522081022

اآلداب/الجامعة العراقية447اعدادية الوركاء للبنينادبيزيدون نصير علي مهدي3133111521027043

اآلداب/الجامعة العراقية447ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيمهند طريف حمد مرموص3134111521158026

اآلداب/الجامعة العراقية446اعدادية النهرين للبنينادبيمرتضى طه حسن حميد3135111521020084

اآلداب/الجامعة العراقية446ثانوية الرباط للبناتادبيفاطمة جالل ناجي محمود3136111522121035

اآلداب/الجامعة العراقية446اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيمصطفى بشير خليف عليوي3137111521016113

اآلداب/الجامعة العراقية446ثانوية النيل المسائية للبنينادبيأمير ناظم محسن حافظ3138111521206001

اآلداب/الجامعة العراقية446اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيعبد القادر باسم جسام محمد3139111521008069

اآلداب/الجامعة العراقية446اعدادية السيدية للبنينادبيمحمد هاشم كريم اسود3140111521004109

اآلداب/الجامعة العراقية446ثانوية زبيدة للبناتادبيهاجر علي عطوان حسين3141111522108125

اآلداب/الجامعة العراقية446اعدادية السيوطي للبنينادبيعبد االله حاجم محمد ختالن3142111521155025

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين علي جبار عساف3143111521009024

اآلداب/الجامعة العراقية445ثانوية النهضة للبناتادبيرسل ثائر عبد حمادي3144111522067009

اآلداب/الجامعة العراقية445ثانوية عدن للبناتادبيزهراء عصام تومان حسن3145111522094026

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيحسين جاسم محمود سعيد3146111521016035

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد فرج محمد اضحيوي3147111521034066

اآلداب/الجامعة العراقية444اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيياسر رعد عبد االمير علوان3148111521008171

اآلداب/الجامعة العراقية444اعدادية االمال للبناتادبيشهد حيدر عبد المنعم محمود3149111522070074

اآلداب/الجامعة العراقية444اعدادية الشاكرين للبنينادبيعلي جميل عزوز غازي3150111521029068

اآلداب/الجامعة العراقية444اعدادية الفارابي للبنينادبيعلي نصير طالب كاظم3151111521002042

اآلداب/الجامعة العراقية443ثانوية الحسين المسائية للبنينادبيعلي نعمة عباس نغيمش3152111521208050

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية االخالص للبناتادبيفرح نبيل مثنى صالح3153111522112138

اآلداب/الجامعة العراقية443ثانوية القيروان للبنينادبيعبد العزيز اسامة عبد المجيد عبد الرزاق3154111521031016

اآلداب/الجامعة العراقية443ثانوية النهضة للبناتادبيسالي جاسم سلمان شاطي3155111522067016

اآلداب/الجامعة العراقية443ثانوية الثوار للبنينادبييونس ابراهيم أحمد علي3156111521012096

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسجى محمد علي حسين3157111522076080

اآلداب/الجامعة العراقية443ثانوية وهران للبناتادبيرانيا رعد سلمان عبد الرحمن3158111522115007

اآلداب/الجامعة العراقية443ثانوية عشتار للبناتادبينغم سليمان محمد عباس3159111522086040

اآلداب/الجامعة العراقية443ثانوية اغادير للبناتادبيرانيا مجيد حميد رشيد3160111522103016

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد قاسم محمد ابراهيم3161111521009086

اآلداب/الجامعة العراقية442الخارجيونادبيحسين محمد حسين نجم3162111521400045
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اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية دمشق للبنينادبيعلي شاكر محمود حسن3163111521021089

اآلداب/الجامعة العراقية442ثانوية تل السمر للبناتادبيايمان ثامر فياض علي3164111522129001

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيسعد أياد حازم سعيد3165111521016042

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية البصرة للبناتادبيضحى جاسم عبد هللا ميرزا3166111522109062

اآلداب/الجامعة العراقية442ثانوية العال المسائية للبنينادبيمحمد عباس يونس عبد هللا3167111521203277

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية االصيل للبناتادبيهجران صبيح مظلوم خامه3168111522064121

اآلداب/الجامعة العراقية441اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيسيف صبيح علي موسى3169111521008056

اآلداب/الجامعة العراقية441اعدادية التقى للبناتادبيدينا عبد هللا هاشم ويس3170111522071046

اآلداب/الجامعة العراقية441اعدادية التقى للبناتادبيسارة قاسم حسين شمخي3171111522071079

اآلداب/الجامعة العراقية441اعدادية األمل للبناتادبيخمائل باسم هادي موسى3172111522065011

اآلداب/الجامعة العراقية441ثانوية شط العرب للبناتادبيايه زياد كنعان عادل3173111522062004

اآلداب/الجامعة العراقية441ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبياحسان علي عطيه مراح3174111521156005

اآلداب/الجامعة العراقية441اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد لطيف حميد فرهود3175111521009087

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحيدر عباس حنش مويح3176111521006025

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية المصطفى للبناتادبيايه صفاء كمر عبود3177111522110018

اآلداب/الجامعة العراقية440ثانوية الطاهره للبناتادبياقبال اسماعيل ابراهيم حمد3178111522098003

اآلداب/الجامعة العراقية440ثانوية النضال المختلطةادبيكرار عبد االمير فليح حسين3179111521157020

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية تطوان للبنينادبياحمد رياض ابراهيم هالل3180111521018008

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية التعاون للبناتادبيتقى عبد الناصر جعفر عبد االمير3181111522105015

اآلداب/الجامعة العراقية440ثانوية السويب المختلطةادبيايه كريم كاظم مهاوش3182111522159004

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية المحمودية للبنينادبيمحمد حامد جوده محاري3183111521023078

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعباس حسين قاسم عاصي3184111521009047

اآلداب/الجامعة العراقية439اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد ماجد حنظل حسين3185111521006064

اآلداب/الجامعة العراقية439ثانوية النهضة للبناتادبيهند حسن حمود عبد هللا3186111522067050

اآلداب/الجامعة العراقية439ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبيمصطفى صالح مهدي غدير3187111521156065

اآلداب/الجامعة العراقية439ثانوية التسامح المختلطةادبيزهراء فالح حسن عباس3188111522161006

اآلداب/الجامعة العراقية439اعدادية المعراج للبنينادبيمحمد هيثم خضير محمد3189111521024049

اآلداب/الجامعة العراقية439ثانوية تبوك للبناتادبياشرقت خالد نايف راشد3190111522102001

اآلداب/الجامعة العراقية439اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيحسن حميد عباس جواد3191111521008029

اآلداب/الجامعة العراقية438ثانوية نور العلم للبناتادبيهبة عباس مهاوش عميرة3192111522118040

اآلداب/الجامعة العراقية438اعدادية المحمودية للبناتادبيحنين عادل محسن خضير3193111522080033

اآلداب/الجامعة العراقية438ثانوية ذات النطاقين للبناتادبينور عماد حسن سلمان3194111522077027

اآلداب/الجامعة العراقية438ثانوية ظفار للبناتادبيايه عبد الرزاق علوان سويدان3195111522091007

اآلداب/الجامعة العراقية438اعدادية المستقبل للبناتادبيرند رياض لهيو حسن3196111522101013
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اآلداب/الجامعة العراقية438اعدادية عمر المختار للبناتادبيرانيا عبد الرزاق حسين سلطان3197111522081016

اآلداب/الجامعة العراقية438النازحاتادبيشهد رشيد حماد عبد هللا3198111522501022

االعالم/الجامعة العراقية547اعدادية العراق الجديد للبنينعلميضرغام علي صادق حسن3199111511011088

االعالم/الجامعة العراقية539اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميسعد مؤيد فاضل مطر3200111511008056

االعالم/الجامعة العراقية481اعدادية األمل للبناتادبيزهراء خالد كاظم جاسم3201111522065029

االعالم/الجامعة العراقية480الخارجيونادبياحمد محمود كاظم حمدان3202111521400023

االعالم/الجامعة العراقية479اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيعلي كريم علي لفته3203111521008090

االعالم/الجامعة العراقية479ثانوية المودة للبناتادبيميار رعد وائل رحيم3204111522090020

االعالم/الجامعة العراقية479ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيتبارك طارق هادي حسن3205111522089016

االعالم/الجامعة العراقية478اعدادية ذو الفقار للبنينادبيياسر صباح جاسم محمد3206111521006075

االعالم/الجامعة العراقية478اعدادية البتول للبناتادبيمريم احمد صالح الدين عبد هللا3207111522072086

االعالم/الجامعة العراقية477اعدادية الشاكرين للبنينادبييوسف عادل اسماعيل نايف3208111521029129

االعالم/الجامعة العراقية474ثانوية الجهاد المسائية للبنينادبيمرتضى عبود علي مال3209111521200216

االعالم/الجامعة العراقية473اعدادية البتول للبناتادبيصفا عماد علي رحيم3210111522072069

االعالم/الجامعة العراقية473ثانوية الزهور للبناتادبيآيه مثنى حمد خلف3211111522078003

االعالم/الجامعة العراقية472اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى محمد سامي زيدان3212111521009096

االعالم/الجامعة العراقية472ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيسعد ناجح خلف راهي3213111521207029

االعالم/الجامعة العراقية471ثانوية الثوار للبنينادبيمحمد تركي خليل ابراهيم3214111521012068

االعالم/الجامعة العراقية471اعدادية المعارف للبنينادبياحمد بركان خليل ابراهيم3215111521005003

االعالم/الجامعة العراقية467اعدادية تطوان للبنينادبياحمد حاتم نصيف جاسم3216111521018006

االعالم/الجامعة العراقية467اعدادية الجمهورية للبناتادبيهبة مهدي عبطان مراد3217111522068079

االعالم/الجامعة العراقية466ثانوية العقيدة للبناتادبيحنين هادي محمد جياد3218111522074014

االعالم/الجامعة العراقية466اعدادية المستقبل للبناتادبيعال محمد نعيم بدر3219111522101040

االعالم/الجامعة العراقية466ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيزينب سمير سلمان داود3220111522075025

االعالم/الجامعة العراقية466اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيمجيد سالم خلف حمادي3221111521016089

االعالم/الجامعة العراقية465اعدادية العامل للبنينادبيمرتضى جمعه هادي عاتي3222111521015134

االعالم/الجامعة العراقية465اعدادية مريم العذراء للبناتادبيشذى فؤاد عبد العباس مطرود3223111522073056

االعالم/الجامعة العراقية464اعدادية مريم العذراء للبناتادبيضحى سلمان غازي ذرب3224111522073064

االعالم/الجامعة العراقية464اعدادية العامل للبنينادبيماهر عبد المهدي خضير عباس3225111521015114

االعالم/الجامعة العراقية463اعدادية االمال للبناتادبياسماء محمد عباس حسن3226111522070008

االعالم/الجامعة العراقية462ثانوية شط العرب للبناتادبيايمان جمال رحمان موسى3227111522062003

االعالم/الجامعة العراقية462اعدادية األمل للبناتادبيرغده محمد عبد الوهاب محمد3228111522065020

االعالم/الجامعة العراقية461ثانوية ابن سينا للبنينادبيكرار يوسف شهاب احمد3229111521017050

االعالم/الجامعة العراقية461اعدادية العراق الجديد للبنينادبيزيد لؤي طارق صالح3230111521011027
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االعالم/الجامعة العراقية461اعدادية المعارف للبنينادبيمصطفى كريم عبد بدران3231111521005091

االعالم/الجامعة العراقية461الخارجياتادبيدعاء جاسم محمد محيسن3232111522401032

االعالم/الجامعة العراقية461ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيمنتظر علي حسون سلمان3233111521210116

االعالم/الجامعة العراقية460اعدادية المعراج للبنينادبيمحمد نهاد حامد جاسم3234111521024048

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية489ثانوية نور العلم للبناتعلميماريا سعد أحمد ابراهيم3235111512118027

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية440اعدادية االخالص للبناتادبيمريم هاني مسلم صالح3236111522112159

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية438اعدادية ابابيل  للبناتادبيفرح حيدر سلطان عليوي3237111522111065

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية437ثانوية البارئ للبناتادبيضحى شاكر محمود علي3238111522119010

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية436ثانوية الرباط للبناتادبيلينا عدنان منصور فيصل3239111522121037

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية435ثانوية عشتار للبناتادبيفاطمه عامر محمد عبد هللا3240111522086027

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية435ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبينماء محمد احمد عبيد3241111522158017

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية434اعدادية حماة للبناتادبيمريم صباح فيصل جالب3242111522084110

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية434ثانوية االصالة للبناتادبينبأ علي محمد ياسين3243111522083043

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية432ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيسماح خوام علوان حسين3244111522220029

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية432اعدادية المحمودية للبناتادبيفاطمه علي صالح مهدي3245111522080125

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية432اعدادية عمر المختار للبناتادبيمروة واثق محمود سعيد3246111522081052

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية431اعدادية البصرة للبناتادبيرسل مهند لويج سلمان3247111522109029

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية431ثانوية الرباط للبناتادبيبتول سعد تركي جاسم3248111522121010

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية430ثانوية رفيدة للبناتادبيصبا كامل كاظم فارس3249111522106044

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية430اعدادية ابابيل  للبناتادبيايه عبد الباسط جميل مهنا3250111522111009

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية430اعدادية حماة للبناتادبيانفال علي ياسين عوده3251111522084019

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية429اعدادية المستقبل للبناتادبيميس علي خضير عباس3252111522101049

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية429اعدادية االخالص للبناتادبيصابرين طالل خريبط مريسن3253111522112109

التربية للبنات/الجامعة العراقية515اعدادية االخالص للبناتعلميتبارك حسن علي حسين3254111512112034

التربية للبنات/الجامعة العراقية511اعدادية حماة للبناتعلميساره بالل يحيى عبد هللا3255111512084076

التربية للبنات/الجامعة العراقية510اعدادية حماة للبناتعلمياحالم محمد عبود صالح3256111512084005

التربية للبنات/الجامعة العراقية509ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميدعاء عباس سلمان ضاحي3257111512126014

التربية للبنات/الجامعة العراقية508اعدادية حماة للبناتعلميزينب عماد هادي هارون3258111512084072

التربية للبنات/الجامعة العراقية506ثانوية عائشة للبناتعلمينور حازم عبد علي جرو3259111512082068

التربية للبنات/الجامعة العراقية505ثانوية االبتكار المختلطةعلميسرى رافع حميد حسين3260111512151011

التربية للبنات/الجامعة العراقية505اعدادية حماة للبناتعلميميعاد شهاب احمد كرجي3261111512084129

التربية للبنات/الجامعة العراقية504اعدادية االمال للبناتعلميرسل ابراهيم عوده عبد العظيم3262111512070039

التربية للبنات/الجامعة العراقية503ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميأمنيه فؤاد محمد دليمي3263111512075002

التربية للبنات/الجامعة العراقية503اعدادية حماة للبناتعلميهديل موسى حمدان غثوان3264111512084157

184 من 96صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية للبنات/الجامعة العراقية502.5ثانوية المتميزاتعلمينبأ جميل مكي كاظم3265111512113087

التربية للبنات/الجامعة العراقية502ثانوية عائشة للبناتعلميسرى سعد خضر حمزة3266111512082044

التربية للبنات/الجامعة العراقية476اعدادية حماة للبناتادبيحنين عصام حاتم عبد الحمزه3267111522084035

التربية للبنات/الجامعة العراقية475ثانوية اغادير للبناتادبيمريم تحسين خليل ابراهيم3268111522103045

التربية للبنات/الجامعة العراقية475اعدادية التعاون للبناتادبيحوراء حسن هادي زغير3269111522105017

التربية للبنات/الجامعة العراقية475ثانوية تبوك للبناتادبيمريم رياض حميد خلف3270111522102057

التربية للبنات/الجامعة العراقية475اعدادية حماة للبناتادبيغفران عزيز صاحب عبد3271111522084104

التربية للبنات/الجامعة العراقية474ثانوية عائشة للبناتادبيانوار رعد حمادي جدوع3272111522082014

التربية للبنات/الجامعة العراقية474ثانوية عائشة للبناتادبيلمياء علي قصاب حايف3273111522082060

التربية للبنات/الجامعة العراقية474اعدادية هند للبناتادبينبأ عبد هللا عطيه بازي3274111522079044

التربية للبنات/الجامعة العراقية474ثانوية زبيدة للبناتادبيبراء طالب حسن هاشم3275111522108025

التربية للبنات/الجامعة العراقية470ثانوية الزيتونة للبناتادبيرقية محمد سهيل عبد هللا3276111522061011

التربية للبنات/الجامعة العراقية470اعدادية المحمودية للبناتادبيزهراء عبود حسين مهدي3277111522080072

التربية للبنات/الجامعة العراقية470اعدادية حماة للبناتادبيصبا حاتم نصار حسين3278111522084088

التربية للبنات/الجامعة العراقية469ثانوية الرباط للبناتادبيختام محمد حسن جاسم3279111522121014

التربية للبنات/الجامعة العراقية469اعدادية المحمودية للبناتادبيرويده عقيل نوري ربيع3280111522080061

التربية للبنات/الجامعة العراقية468اعدادية مريم العذراء للبناتادبيايه نعيم عيدان عبيد3281111522073012

التربية للبنات/الجامعة العراقية468اعدادية االمال للبناتادبيآيه زيدان علوان ضاحي3282111522070003

التربية للبنات/الجامعة العراقية468ثانوية الرباط للبناتادبيريهان ثامر عبيد فرحان3283111522121021

التربية للبنات/الجامعة العراقية467ثانوية رفيدة للبناتادبينورس شهاب احمد مصلح3284111522106074

التربية للبنات/الجامعة العراقية467ثانوية ذات النطاقين للبناتادبينور رضا حسين الطيفي3285111522077026

التربية للبنات/الجامعة العراقية467اعدادية االمال للبناتادبيايه سعد جاسم علوان3286111522070023

التربية للبنات/الجامعة العراقية467ثانوية عائشة للبناتادبيسناء احسان محمود رشيد3287111522082045

التربية للبنات/الجامعة العراقية466ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيآيه صالح مهدي عبد3288111522075003

التربية للبنات/الجامعة العراقية466ثانوية زبيدة للبناتادبيايفان كريم زهر علي3289111522108022

التربية للبنات/الجامعة العراقية466اعدادية هند للبناتادبيغفران عبد الخضر سرحان عداي3290111522079037

التربية للبنات/الجامعة العراقية466اعدادية المحمودية للبناتادبياالء كريم علي عبيد3291111522080011

التربية للبنات/الجامعة العراقية465اعدادية التقى للبناتادبيشهد قادر اسماعيل عبود3292111522071094

التربية للبنات/الجامعة العراقية465اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرسل عبد الكريم ثويني دحام3293111522076049

التربية للبنات/الجامعة العراقية465اعدادية االمال للبناتادبيريام علي حمد كاظم3294111522070042

التربية للبنات/الجامعة العراقية465ثانوية بنات العراق للبناتادبيمينة سعد حميد رشيد3295111522128020

التربية للبنات/الجامعة العراقية465ثانوية عائشة للبناتادبيفاطمة مولود عبد هللا حسين3296111522082059

التربية للبنات/الجامعة العراقية464ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيايه ثامر عبيد سليمان3297111522063008

التربية للبنات/الجامعة العراقية464اعدادية المصطفى للبناتادبيحوراء احمد نجم عبود3298111522110031
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التربية للبنات/الجامعة العراقية463ثانوية النهضة للبناتادبيساره باسم حسين حمادي3299111522067013

التربية للبنات/الجامعة العراقية463ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيياسمين كامل علي خلف3300111522215045

التربية للبنات/الجامعة العراقية463ثانوية الزهور للبناتادبيتبارك عبد الكريم فدعوس مرهش3301111522078006

التربية للبنات/الجامعة العراقية463اعدادية حماة للبناتادبيميس ابراهيم حايف حمزه3302111522084118

التربية للبنات/الجامعة العراقية462ثانوية االبتكار المختلطةادبيبشائر مزاحم خليل كاظم3303111522151004

التربية للبنات/الجامعة العراقية462اعدادية االمال للبناتادبيصابرين كمال هالل فرحان3304111522070133

التربية للبنات/الجامعة العراقية462اعدادية حماة للبناتادبيهدى زامل سلمان مري3305111522084140

التربية للبنات/الجامعة العراقية462اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء خالد ضايف محمد3306111522076059

التربية للبنات/الجامعة العراقية462اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتمارا بشير كامل محمد3307111522076023

التربية للبنات/الجامعة العراقية461اعدادية المحمودية للبناتادبينبأ علي حسين عبد3308111522080142

التربية للبنات/الجامعة العراقية461ثانوية النضال المختلطةادبيرواء محمد عباس نجم3309111522157009

التربية للبنات/الجامعة العراقية461اعدادية األمل للبناتادبيايه حمزه داود شاني3310111522065006

التربية للبنات/الجامعة العراقية460اعدادية هند للبناتادبيسرى غالي محسن نجم3311111522079031

التربية للبنات/الجامعة العراقية460اعدادية المحمودية للبناتادبيحوراء صاحب عبد هللا حسين3312111522080036

التربية للبنات/الجامعة العراقية460اعدادية حماة للبناتادبيسجى عصام احمد عبد هللا3313111522084077

التربية للبنات/الجامعة العراقية459ثانوية اسماء للبناتادبينور سمير سفير حسين3314111522100024

التربية للبنات/الجامعة العراقية459ثانوية المربد المختلطةادبيسجى طاهر احمد ساجت3315111522152004

التربية للبنات/الجامعة العراقية459اعدادية االمال للبناتادبيفاطمه محمد جاسم علوان3316111522070090

التربية للبنات/الجامعة العراقية459ثانوية عائشة للبناتادبياالء عايد حسين هراط3317111522082009

التربية للبنات/الجامعة العراقية459ثانوية الزيتونة للبناتادبينور حسين نجم كاظم3318111522061036

التربية للبنات/الجامعة العراقية459اعدادية االصيل للبناتادبيبراء عالء طلب ياسر3319111522064019

التربية للبنات/الجامعة العراقية456اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياطياف جميل لفته احمد3320111522076012

التربية للبنات/الجامعة العراقية456اعدادية ابابيل  للبناتادبيقبس ليث عبود سامي3321111522111067

التربية للبنات/الجامعة العراقية456اعدادية رقية للبناتادبينسرين محمد عبد علي محمد3322111522069047

التربية للبنات/الجامعة العراقية456اعدادية المحمودية للبناتادبيزهراء عبد هللا علي جبر3323111522080071

التربية للبنات/الجامعة العراقية455اعدادية المصطفى للبناتادبيهويده ثابت غني حسين3324111522110160

التربية للبنات/الجامعة العراقية455ثانوية نور العلم للبناتادبينبأ صباح أحمد خليفة3325111522118037

التربية للبنات/الجامعة العراقية455اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم عامر علوان حسين3326111522076129

التربية للبنات/الجامعة العراقية453اعدادية المصطفى للبناتادبيشهد طالب والي محمان3327111522110086

التربية للبنات/الجامعة العراقية453ثانوية تل السمر للبناتادبينبراس محمد سلمان محمد3328111522129012

التربية للبنات/الجامعة العراقية452اعدادية رقية للبناتادبيروان محمد حميد احمد3329111522069021

التربية للبنات/الجامعة العراقية451ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيمريم ماجد هاشم رشيد3330111522066050

التربية للبنات/الجامعة العراقية451اعدادية حماة للبناتادبيشهد داود سلمان حمد3331111522084083

التربية للبنات/الجامعة العراقية451ثانوية الزهور للبناتادبيساره احمد علي حمد3332111522078015
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التربية للبنات/الجامعة العراقية450ثانوية اسماء للبناتادبيايات محمد رزوقي سعيد3333111522100004

التربية للبنات/الجامعة العراقية450اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيغدير علي عبد المحسن ياسين3334111522076101

التربية للبنات/الجامعة العراقية450اعدادية االصيل للبناتادبيلينا جبار مناتي حسب3335111522064096

التربية للبنات/الجامعة العراقية449اعدادية البتول للبناتادبيسمراء صادق نجم عبد هللا3336111522072063

التربية للبنات/الجامعة العراقية449ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبياماني سعيد عطيه مفضي3337111522063003

التربية للبنات/الجامعة العراقية449ثانوية عشتار للبناتادبيريام نعمه فياض سلمان3338111522086015

التربية للبنات/الجامعة العراقية448اعدادية الجمهورية للبناتادبينبأ ثامر عدنان عبد الكريم3339111522068073

التربية للبنات/الجامعة العراقية448اعدادية االخالص للبناتادبيحنين علي حسون لطيف3340111522112033

التربية للبنات/الجامعة العراقية448اعدادية االمال للبناتادبيطيبه ضياء حسين علوان3341111522070081

التربية للبنات/الجامعة العراقية448اعدادية حماة للبناتادبيافراح غازي شالل ضيدان3342111522084013

التربية للبنات/الجامعة العراقية448اعدادية البصرة للبناتادبيتبارك ابراهيم حميد حسون3343111522109016

التربية للبنات/الجامعة العراقية447اعدادية البصرة للبناتادبيمريم هاشم عوده حسون3344111522109077

التربية للبنات/الجامعة العراقية447ثانوية المعرفة للبناتادبيدعاء احمد مصطاف مطلك3345111522133015

التربية للبنات/الجامعة العراقية447اعدادية االمال للبناتادبيسجود احمد عبد المحسن محمد3346111522070061

التربية للبنات/الجامعة العراقية446اعدادية االخالص للبناتادبينور فؤاد قاسم حمودي3347111522112184

التربية للبنات/الجامعة العراقية446ثانوية شط العرب للبناتادبيهاله عبد الرزاق مشحن حردان3348111522062055

التربية للبنات/الجامعة العراقية446اعدادية المنهل للبناتادبيحنين قيس عارف سعودي3349111522114011

التربية للبنات/الجامعة العراقية446ثانوية مؤتة للبناتادبيفاطمه الزهراء جواد كاظم عبود3350111522116029

التربية للبنات/الجامعة العراقية446اعدادية النهار للبناتادبيزهراء حسام سعد جاسم3351111522127011

التربية للبنات/الجامعة العراقية446ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبينورس عبد هللا هادي صالح3352111522158018

التربية للبنات/الجامعة العراقية445ثانوية النهضة للبناتادبينور مازن صالح عالوي3353111522067043

التربية للبنات/الجامعة العراقية445اعدادية عمر المختار للبناتادبيعفراء حفظي حسين عويد3354111522081045

التربية للبنات/الجامعة العراقية445ثانوية النضال المختلطةادبيميناء هادي خميس احمد3355111522157021

التربية للبنات/الجامعة العراقية445اعدادية االمال للبناتادبيزهور محمد صالح علي3356111522070046

التربية للبنات/الجامعة العراقية445اعدادية حماة للبناتادبيوديان شاكر علي شهاب3357111522084149

التربية للبنات/الجامعة العراقية444ثانوية رفيدة للبناتادبيبتول جاسم حميد ريه3358111522106015

التربية للبنات/الجامعة العراقية444ثانوية العقيدة للبناتادبيمروه ابراهيم محمود سلوم3359111522074041

التربية للبنات/الجامعة العراقية444اعدادية المنهل للبناتادبيحنان خالد عبد الزهرة موسى3360111522114010

التربية للبنات/الجامعة العراقية444ثانوية تبوك للبناتادبيزهراء عز الدين حازم حمدون3361111522102026

التربية للبنات/الجامعة العراقية444ثانوية الزيتونة للبناتادبيرفل حازم علي عبد هللا3362111522061009

التربية للبنات/الجامعة العراقية444اعدادية األمل للبناتادبيفرح يونس عبيد راضي3363111522065042

التربية للبنات/الجامعة العراقية444اعدادية مريم العذراء للبناتادبيصفا رعد شاكر خضير3364111522073063

التربية للبنات/الجامعة العراقية444ثانوية الزهور للبناتادبيهدى صالح علي مهدي3365111522078035

التربية للبنات/الجامعة العراقية443ثانوية النهضة للبناتادبيصابرين عبد محمود ضاحي3366111522067026
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التربية للبنات/الجامعة العراقية443اعدادية عمر المختار للبناتادبيهبه يوسف سلوم فرحان3367111522081062

التربية للبنات/الجامعة العراقية443ثانوية اغادير للبناتادبياماني طارق محمود عيسى3368111522103006

التربية للبنات/الجامعة العراقية443ثانوية االصالة للبناتادبيزمن عليوي مراد نايف3369111522083030

التربية للبنات/الجامعة العراقية443ثانوية المعرفة للبناتادبياسيل حسن عبد هراط3370111522133003

التربية للبنات/الجامعة العراقية442الخارجياتادبيحنين حميد محمد صايل3371111522401029

التربية للبنات/الجامعة العراقية442اعدادية التعاون للبناتادبيرنا مازن عباس حسن3372111522105024

التربية للبنات/الجامعة العراقية442اعدادية المصطفى للبناتادبيزهراء محمد محسن حمد3373111522110062

التربية للبنات/الجامعة العراقية442ثانوية العزة للبناتادبيفرح عماد نافع خليل3374111522060030

التربية للبنات/الجامعة العراقية442ثانوية العزة للبناتادبيكوثر اسعد تكليف كريم3375111522060032

التربية للبنات/الجامعة العراقية442ثانوية اغادير للبناتادبيصفا علي سلمان طعمه3376111522103035

التربية للبنات/الجامعة العراقية441اعدادية المستقبل للبناتادبيساره انيس عبد هللا مهدي3377111522101023

التربية للبنات/الجامعة العراقية441اعدادية األمل للبناتادبيايالف حسين عمر عبد الزهره3378111522065004

التربية للبنات/الجامعة العراقية441ثانوية نور العلم للبناتادبيرؤى رحيم محمود حمد3379111522118009

التربية للبنات/الجامعة العراقية441اعدادية المستقبل للبناتادبيمريم فالح حسن ابراهيم3380111522101046

التربية للبنات/الجامعة العراقية441ثانوية عائشة للبناتادبيدالل حكيم احمد ابراهيم3381111522082027

التربية للبنات/الجامعة العراقية441ثانوية النهضة المسائية للبناتادبييسرى حمد سلوم سهو3382111522217061

التربية للبنات/الجامعة العراقية441ثانوية النضال المختلطةادبيبراء عدنان علي كريم3383111522157004

التربية للبنات/الجامعة العراقية440اعدادية المحمودية للبناتادبيميسره قاسم محمد جاسم3384111522080140

التربية للبنات/الجامعة العراقية440اعدادية ابابيل  للبناتادبيمنى مالك عريبي سرحان3385111522111073

التربية للبنات/الجامعة العراقية440ثانوية الزيتونة للبناتادبيفاطمه فاروق هادي نجم3386111522061032

التربية للبنات/الجامعة العراقية440ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيلمياء فاضل صكبان فرج3387111522063040

التربية للبنات/الجامعة العراقية440ثانوية عشتار للبناتادبيغفران ابراهيم محمد حماد3388111522086025

التربية للبنات/الجامعة العراقية440ثانوية العقيدة للبناتادبيتبارك عيسى يوسف كاظم3389111522074012

التربية للبنات/الجامعة العراقية439ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيدعاء مهند جياد محمد3390111522075017

التربية للبنات/الجامعة العراقية439ثانوية الرباط للبناتادبياكرام مزاحم كاظم ناصر3391111522121005

التربية للبنات/الجامعة العراقية439ثانوية الشفق للبناتادبينور حيدر علوان عبود3392111522117051

التربية للبنات/الجامعة العراقية439اعدادية حماة للبناتادبيزهراء احمد طه حمود3393111522084065

التربية للبنات/الجامعة العراقية439ثانوية عائشة للبناتادبيهديل طالب عزيز يوسف3394111522082079

التربية للبنات/الجامعة العراقية439ثانوية عائشة للبناتادبيداليا راغب عبيد عباس3395111522082026

التربية للبنات/الجامعة العراقية439اعدادية البصرة للبناتادبيسماح فاضل محسن عبد هللا3396111522109051

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية486ثانوية المعرفة للبناتعلميزبيدة سعد يوسف محمد3397111512133027

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية485اعدادية الجمهورية للبناتعلميمريم كريم حسين رجب3398111512068088

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية482اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميضحى محمد عبد المنعم علوان3399111512076075

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية478اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميعيسى مازن ستوري فلوكي3400111511008102
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العلوم االسالمية/الجامعة العراقية475اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميبراء لطيف عبد االمير عباس3401111512076019

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية473ثانوية اغادير للبناتعلميمريم قصي محمد عبد الشهيد3402111512103089

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية472اعدادية دمشق للبنينعلميطه خالد يوسف حمد3403111511021087

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية456اعدادية الشاكرين للبنينادبييوسف احمد عزاوي حساب3404111521029128

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439اعدادية المحمودية للبنينادبيعلي حميد عبد علي عباس3405111521023057

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438اعدادية االخالص للبناتادبيزينب سعد عبد علي مشيوح3406111522112077

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437اعدادية االمال للبناتادبيتماره عبد الرحمن اسماعيل خليل3407111522070026

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436اعدادية حماة للبناتادبيزينه دحام خضير عباس3408111522084072

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436اعدادية دمشق للبنينادبيياسر ثامر عالوي عبد3409111521021131

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435اعدادية التقى للبناتادبيوالء مهدي عكار سعدون3410111522071158

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434ثانوية وهران للبناتادبينور عبد الكريم ناصر حسين3411111522115029

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434اعدادية االمال للبناتادبيزينب سعدون علي صايل3412111522070048

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434اعدادية الفارابي للبنينادبيعلي أحمد عمران جاسم3413111521002037

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434اعدادية التعاون للبناتادبيشهد مازن عبد الصاحب حسن3414111522105050

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية المعرفة للبناتادبيبشرى عارف فرحان محمد3415111522133010

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية الزيتونة للبناتادبيزهراء مازن عبدالرزاق مطني3416111522061015

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433اعدادية التعاون للبناتادبيزهراء جواد هامل غانم3417111522105027

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية هند للبناتادبينور فالح مهدي محمد3418111522079047

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية االخالص للبناتادبينور حسين جابر عباس3419111522112177

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية الزهور للبناتادبينورس محمد هالل علوان3420111522078033

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية عشتار للبناتادبيندى سلمان احمد علي3421111522086039

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية النضال المختلطةادبيضياء الدين محمد عبد هللا حسن3422111521157011

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية الروابي للبنينادبيايوب سالم حسن عبد3423111521026030

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431الثانوية المعينية للبنينادبيعبد هللا راغب فيحان محيميد3424111521022033

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء حواس سوادي نزال3425111522108059

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية االمال للبناتادبيوداد عبد الكريم مصطفى عبد الوهاب3426111522070129

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية االمال للبناتادبيعذراء حسين نصيف جاسم3427111522070085

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية المعرفة للبناتادبيسجى صالح نواف محمد3428111522133027

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد هللا عليوي عبد هللا عبود3429111521029059

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية السويب المختلطةادبياسيل جواد كاظم مهاوش3430111522159002

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية حماة للبناتادبيعائشة محمد مهدي صالح3431111522084094

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية االصالة للبناتادبيخديجه عبد خضير دبي3432111522083015

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيخالد عجمي مجبل عرار3433111521150019

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429اعدادية الروافد للبنينادبيعالء قاسم احمد خليف3434111521025035
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العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428اعدادية الروابي للبنينادبيمصطفى حسين زوين سلمان3435111521026142

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428اعدادية حماة للبناتادبيمريم عدنان لفته الرمح3436111522084111

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428ثانوية المهند للبنينادبيطه حسين محسن عكله3437111521047010

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ثانوية عائشة للبناتادبيهبة سعدون جدوع كريم3438111522082073

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية الحكيم للبنينادبينزار رحيم جبار مرهج3439111521032087

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيفاطمة اكرم رحيم ثجيل3440111522218034

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ثانوية تبوك للبناتادبيلينا محمد حميد ابراهيم3441111522102051

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية الروابي للبنينادبيبالسم ابراهيم جاسم عبد هللا3442111521026034

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ثانوية االالء للبناتادبيقدس سعد مزهر شبيب3443111522130007

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ثانوية ابن سينا للبنينادبيمصطفى ليث قاسم هاشم3444111521017063

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية هند للبناتادبيمريم سعدي خليل ابراهيم3445111522079041

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبياسيل زينل بهجت زين العابدين3446111522218002

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية السياب للبنينادبيمصدق سالم محمد ولي3447111521028057

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية الشاكرين للبنينادبيوليد خالد مجيد علوان3448111521029125

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية تبوك للبناتادبيغفران عدنان احمد عبيد3449111522102046

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية الشاكرين للبنينادبيعصام ستار جابر خميس3450111521029062

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية المحمودية للبنينادبيحسين خضر سلمان علي3451111521023021

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية حماة للبناتادبينورس خضير عباس عطيه3452111522084134

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426ثانوية الرباط للبناتادبياالء ثامر احمد علي3453111522121006

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425ثانوية النضال المختلطةادبيهدى هادي ثامر يوسف3454111522157024

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425اعدادية حماة للبناتادبيدعاء احمد مرزوك ضيدان3455111522084039

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية575اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعلي جواد رحمة فعل3456111511011119

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية569اعدادية االخالص للبناتعلميآمال بريسم هادي عبد العباس3457111512112001

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية566ثانوية النهضة للبناتادبيهبه فاضل ذياب عبطان3458111522067045

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية566ثانوية ابن سينا للبنينادبيعلي عماد عبد السالم عباس3459111521017042

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية566ثانوية الضرغام للبنينادبياحمد حسن منشد كاظم3460111521014007

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية566اعدادية عمر المختار للبناتادبينورة نجم عبادي مهدي3461111522081058

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية566اعدادية دمشق للبنينادبيابراهيم جاسم محمد عبد الرحمن3462111521021016

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية565اعدادية االخالص للبناتادبيموج علي حسين عبد النبي3463111522112166

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه سعدي عباس عكله3464111522076112

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيهند حسين عطوان جار هللا3465111522076170

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564ثانوية رفيدة للبناتادبيشيماء سعدي محمود عباس3466111522106043

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية562اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيعلي محمد ابراهيم محمود3467111521008092

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية560اعدادية االصيل للبناتادبيزهراء فارس كريم حنون3468111522064051
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القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية560ثانوية القيروان للبنينادبيعباس حسين نصيف جاسم3469111521031013

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية560ثانوية الزهراء للبناتادبيزهراء زهير عبد الرحمن قدوري3470111522088017

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية558اعدادية تطوان للبنينادبيمحمد يحيى منصور حسين3471111521018090

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية557اعدادية الشاكرين للبنينادبيعمر عادل ابراهيم سبع3472111521029080

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية557اعدادية الروافد للبنينادبيمصطفى صباح دريب ابراهيم3473111521025054

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية557ثانوية تبوك للبناتادبيرفل صباح عبد الحسين صالح3474111522102021

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555اعدادية المحبة للبنينادبيمصطفى حسين عباس نجم3475111521003042

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555اعدادية السيوطي للبنينادبيحيدر خضير نعمان حسن3476111521155014

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555اعدادية التقى للبناتادبيايه رافع عبد الستار شفيق3477111522071020

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552ثانوية االنوار للبناتادبيغفران هادي نواف كاظم3478111522085042

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552اعدادية رقية للبناتادبيتبارك علي ابراهيم طراد3479111522069011

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية551اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد قاسم هاشم جاسم3480111521025050

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية551اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيمحمد وائل احمد عبد3481111521008139

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية550اعدادية الروابي للبنينادبيمنذر مكي سلمان حمادي3482111521026151

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية549اعدادية تطوان للبنينادبيياسر ابراهيم فياض حسين3483111521018108

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية549اعدادية حماة للبناتادبيفرح انور ثامر سلوم3484111522084106

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية548ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبيعمار جابر عبد هللا خلف3485111521156048

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية548اعدادية االمال للبناتادبيسرى محمود داود احمد3486111522070067

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية548اعدادية االصيل للبناتادبيمريم راضي حميد راضي3487111522064102

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية547اعدادية االمال للبناتادبيسبأ حسن عمران عيسى3488111522070060

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية546ثانوية ظفار للبناتادبيدعاء يلماز عباس عبد هللا3489111522091015

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية546ثانوية ابن سينا للبنينادبينهاد قنال محمد سلمان3490111521017071

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية545ثانوية الثوار للبنينادبيمصطفى عبد علوان عباس3491111521012082

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية544اعدادية االخالص للبناتادبيغصون كريم تعبان لفته3492111522112128

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية543اعدادية حماة للبناتادبيآمنه عامر عبد زيد حمزه3493111522084002

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية543ثانوية ذات العيون للبناتادبيطيبه جمال علي عوده3494111522104038

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية543اعدادية االصيل للبناتادبيفاطمه وليد وديع خليل3495111522064094

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية549اعدادية التعاون للبناتعلميتقوى احمد عبد القادر عبد الواحد3496111512105022

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية545اعدادية المحمودية للبنينعلميمحمد صبحي يونس حميد3497111511023097

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية544.3ثانوية زين العابدين للبنينعلميمحمد اياد عبد العزيز حميد3498111511037083

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية543ثانوية المعرفة للبناتعلميجواهر سعد سلمان منيف3499111512133013

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية517ثانوية المودة للبناتادبينوراء مهدي راضي عبد3500111522090022

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية517ثانوية العال المسائية للبنينادبيمصطفى عبد هللا حمد شهاب3501111521203312

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية514اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاتن حاتم كريم حسون3502111522076107
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العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية502ثانوية شط العرب للبناتادبيوالء محسن عليوي احمد3503111522062060

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية488اعدادية العامل للبنينادبيمحمد نزار عبد الحسين ثاني3504111521015132

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية482اعدادية السيدية للبنينادبيعمر أحمد علي حسين3505111521004075

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية481ثانوية الزهراء للبناتادبيصفا مهند عباس جاسم3506111522088030

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية481اعدادية العامل للبنينادبيحسين مجيد حمدان واشل3507111521015037

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480اعدادية االمال للبناتادبينور حسن علوان رضا3508111522070107

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي ناصر عيدان زبير3509111521006051

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيرحمه محمد عبد الستار حمود3510111522087009

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478ثانوية الثوار للبنينادبيصهيب مجيد رشيد عبد هللا3511111521012030

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478ثانوية ذات العيون للبناتادبيزهراء فالح عليوي حمزه3512111522104026

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478الخارجياتادبيزمن عيسى ابراهيم حسين3513111522401045

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية477اعدادية المصطفى للبناتادبيزينه مالك عريبي باهض3514111522110071

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية477اعدادية السيوطي للبنينادبيمحمد عبد هللا عباس جلود3515111521155043

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية475اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرسل صباح طالب شاكر3516111522076047

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية475ثانوية النيل المسائية للبنينادبيناصر أسعد ناصر حسين3517111521206086

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية475ثانوية الشفق للبناتادبيرقيه حمودي منصور زوير3518111522117017

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية475ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيهديل حسين علي حسين3519111522077029

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية475اعدادية السيوطي للبنينادبيمصطفى عبد هللا عزيز هراطه3520111521155050

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية474ثانوية شط العرب للبناتادبيساره عماد موفق عبد هللا3521111522062029

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية474اعدادية النهرين للبنينادبيفاضل عباس خميس عيالن3522111521020063

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية474ثانوية الرباط للبناتادبينورس ناهض خايف عليان3523111522121045

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية474اعدادية السيدية للبنينادبيمحمود ماهر بحري عبد اللطيف3524111521004112

طب االسنان/جامعة بابل680اعدادية االصيل للبناتعلمينور احمد ناصر مجبل3525111512064083

طب االسنان/جامعة بابل680اعدادية التقى للبناتعلمينبأ قاسم صباح عبد النبي3526111512071140

طب االسنان/جامعة بابل679.4الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلمييونس علي حسين علي3527111511045028

طب االسنان/جامعة بابل679.4ثانوية المتميزينعلميحمزه حامد علي حمزه3528111511010025

طب االسنان/جامعة بابل679ثانوية زبيدة للبناتعلميامنه عبد الزهرة عكاب عبد3529111512108010

طب االسنان/جامعة بابل679ثانوية المتميزاتعلميدينا ماجد عبد طاهر3530111512113027

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية السياب للبنينعلميحسن صالح حسن ياسين3531111511028029

الصيدلة/جامعة بابل676الخارجيونعلميعبد الجبار عائد جرمط فيصل3532111511400006

الصيدلة/جامعة بابل676ثانوية هالة بنت خويلد للبناتعلميحنان مهدي كاظم علي3533111512099004

الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية حماة للبناتعلميمريم مجبل راضي عناد3534111512084121

الصيدلة/جامعة بابل675.4ثانوية زين العابدين للبنينعلميحمزة احمد جعفر احمد3535111511037038

الصيدلة/جامعة بابل675.4الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميزيد صالح مهدي حسن3536111511045008
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الهندسة/جامعة بابل651ثانوية الثوار للبنينعلميعمر عادل سامي نوري3537111511012039

الهندسة/جامعة بابل646اعدادية الروابي للبنينعلميانور خليل حسين عذاب3538111511026019

العلوم/جامعة بابل563اعدادية هند للبناتعلميزهراء طالب جاسم محمد3539111512079026

العلوم/جامعة بابل563اعدادية الحكيم للبنينعلميمحمد موفق جبار ابراهيم3540111511032056

العلوم/جامعة بابل563اعدادية الروافد للبنينعلميرائد مؤيد حسين علي3541111511025043

العلوم/جامعة بابل563ثانوية نون والقلم األهلية للبناتعلميساره رائد عدنان ابراهيم3542111512097016

العلوم/جامعة بابل560اعدادية التعاون للبناتعلميريام ترف هاشم بريسم3543111512105044

العلوم/جامعة بابل556اعدادية المحمودية للبناتعلميانتصار علي حمزه عبود3544111512080011

العلوم/جامعة بابل555اعدادية الروافد للبنينعلميعقبه احمد عبد علي3545111511025071

العلوم/جامعة بابل554.2ثانوية زين العابدين للبنينعلميمرتضى عبد الستار حامد خليفة3546111511037095

العلوم/جامعة بابل553ثانوية زين العابدين للبنينعلميحسن علي كاظم فلحي3547111511037027

العلوم/جامعة بابل550اعدادية الفارابي للبنينعلميعلي مؤيد خضير عباس3548111511002097

العلوم/جامعة بابل550ثانوية النهضة للبناتعلميرفل حسين حسن شاطي3549111512067038

العلوم/جامعة بابل549اعدادية البتول للبناتعلميزهراء محمد عويد غدير3550111512072036

العلوم/جامعة بابل548ثانوية االبتكار المختلطةعلميوسام صالح عمران ضيدان3551111511151066

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل595اعدادية السياب للبنينعلميأحمد دريد أحمد ماجد3552111511028007

تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل594اعدادية المنهل للبناتعلميترتيل علي عبد الزهره موسى3553111512114020

علوم البنات/جامعة بابل553ثانوية النهضة للبناتعلميرحمه هللا احمد حسين ابراهيم3554111512067035

علوم البنات/جامعة بابل544ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميعذراء عبد هللا حمزه عبد هللا3555111512126039

علوم البنات/جامعة بابل537ثانوية النهضة للبناتعلميريام عباس رماح فليح3556111512067044

القانون/جامعة بابل538اعدادية التقى للبناتادبيريام اكرم عبود احمد3557111522071060

القانون/جامعة بابل525اعدادية السيدية للبنينادبيامجد حامد علي جبر3558111521004012

القانون/جامعة بابل523اعدادية األمل للبناتادبيرفل سعد خلف بالسم3559111522065021

القانون/جامعة بابل523ثانوية الرباط للبناتادبينور عدنان عباس جهاري3560111522121042

القانون/جامعة بابل519ثانوية االصالة للبناتادبيشيرين عبد الرزاق يوسف عبد هللا3561111522083036

المسيب/الهندسة/جامعة بابل611ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميرفل علي كاظم جعفر3562111512126018

المسيب/الهندسة/جامعة بابل609اعدادية المنهل للبناتعلميمالك عصام غازي محمد3563111512114084

المسيب/الهندسة/جامعة بابل605ثانوية رفيدة للبناتعلميسرى عدنان محسن محمد3564111512106037

المسيب/الهندسة/جامعة بابل604اعدادية الحسين للبنينعلميمحمد اسماعيل ابراهيم حسن3565111511013083

المسيب/الهندسة/جامعة بابل602ثانوية ظفار للبناتعلميآيه عباس جاسم كاظم3566111512091003

الطب/جامعة النهرين693.2ثانوية المتميزاتعلميفاطمه الزهراء فارس مسلم عباس3567111512113065

الصيدلة/جامعة النهرين678اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميمريم محمد عبد عبد هللا3568111512076096

الصيدلة/جامعة النهرين677ثانوية نون والقلم األهلية للبناتعلمياالء إبراهيم علي عبود3569111512097005

الصيدلة/جامعة النهرين677ثانوية الزهراء للبناتعلمينبأ محمد صالح ياسين3570111512088033
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الصيدلة/جامعة النهرين677اعدادية الحسين للبنينعلميمرتضى عبد الحميد فنوخ محمد3571111511013097

الهندسة/جامعة النهرين671اعدادية المصطفى للبناتعلميرندة حسن هادي حسين3572111512110070

الهندسة/جامعة النهرين669ثانوية المتميزاتعلمياديان علي قاسم محمد3573111512113008

الهندسة/جامعة النهرين667اعدادية المستقبل للبناتعلميهدى سعد حمود شاطي3574111512101092

الهندسة/جامعة النهرين667اعدادية البصرة للبناتعلمينور باسم خلف حمد3575111512109113

الهندسة/جامعة النهرين666ثانوية تبوك للبناتعلميميس ابراهيم حامد عبيد3576111512102079

الهندسة/جامعة النهرين665ثانوية تبوك للبناتعلميريام علي جميل عبد الغني3577111512102040

الهندسة/جامعة النهرين664اعدادية السياب للبنينعلميزكريا يحيى خضير حسين3578111511028040

الهندسة/جامعة النهرين664اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميهدير مؤيد محمد حسين3579111512076111

الهندسة/جامعة النهرين663ثانوية شط العرب للبناتعلميروبي رعد صالح عزيز3580111512062021

الهندسة/جامعة النهرين662.5الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميعلي مؤيد كريم جاسم3581111511045014

الهندسة/جامعة النهرين662اعدادية السياب للبنينعلميعلي وليد عيسى تعيب3582111511028075

الهندسة/جامعة النهرين662ثانوية وهران للبناتعلميحنين عبد العظيم خالد راشد3583111512115005

الهندسة/جامعة النهرين662ثانوية ظفار للبناتعلمينبأ رعد خليل ابراهيم3584111512091046

الهندسة/جامعة النهرين661اعدادية مريم العذراء للبناتعلميزهراء طالب هاشم علوان3585111512073048

الهندسة/جامعة النهرين659اعدادية السياب للبنينعلميمحمد جبار عبد الصاحب سلمان3586111511028083

الهندسة/جامعة النهرين659ثانوية العزة للبناتعلميسجى علي حسن جاسم3587111512060009

الهندسة/جامعة النهرين658.1ثانوية النهضة للبناتعلميلميس كامل عبد هللا وادي3588111512067073

الهندسة/جامعة النهرين657ثانوية عشتار للبناتعلميرغد جاسم محمد حسن3589111512086015

الهندسة/جامعة النهرين657اعدادية رقية للبناتعلميحنان حميد جاسم احمد3590111512069007

الهندسة/جامعة النهرين656.8الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميمحمد عادل شتيت معرض3591111511045020

الهندسة/جامعة النهرين656اعدادية المعارف للبنينعلميحسين صبيح عباس عليوي3592111511005045

الهندسة/جامعة النهرين656اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميمريم حيدر عدنان فرحان3593111512076091

الهندسة/جامعة النهرين655اعدادية الجمهورية للبناتعلميامنه قاسم رديف علي3594111512068009

الهندسة/جامعة النهرين655ثانوية شط العرب للبناتعلميرند سعد كاظم عباس3595111512062018

الهندسة/جامعة النهرين654اعدادية المنهل للبناتعلميسجى اياد حفظي حسن3596111512114058

الهندسة/جامعة النهرين653اعدادية حماة للبناتعلميقبس عبد هللا عباس جمال3597111512084114

الهندسة/جامعة النهرين653اعدادية المنهل للبناتعلميرند نبيل محمد علي حسين3598111512114036

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين569اعدادية دمشق للبنينعلميعبد هللا حسيب حمود عبيد3599111511021105

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين568ثانوية زين العابدين للبنينعلميحسين علي غازي سيد3600111511037033

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين564اعدادية العراق الجديد للبنينعلميمحمد فاروق محمد صبري علي3601111511011160

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين562ثانوية المتميزينعلميحسن عادل جواد قاسم3602111511010017

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين562ثانوية ظفار للبناتعلميسجى محمد عبد االمير ناجي3603111512091027

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين560اعدادية تطوان للبنينعلميمرتضى ابراهيم مراد علي3604111511018147
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الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين558اعدادية السياب للبنينعلميمحمد عبد الرسول عبيد حمد3605111511028086

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين558اعدادية االصيل للبناتعلميسميه منذر حسن مجيد3606111512064055

العلوم/جامعة النهرين609اعدادية االصيل للبناتعلمينورس فالح علوان حسين3607111512064089

العلوم/جامعة النهرين606اعدادية المنهل للبناتعلميرانيه عالء حميد حسين3608111512114030

العلوم/جامعة النهرين605ثانوية رفيدة للبناتعلميايه وليد عبد جواد3609111512106009

العلوم/جامعة النهرين602ثانوية العقيدة للبناتعلميسارة فاروق حسين محمد3610111512074047

العلوم/جامعة النهرين600اعدادية البتول للبناتعلميدعاء نعمة محمد حمود3611111512072023

العلوم/جامعة النهرين600ثانوية اغادير للبناتعلميسما عادل عباس كريم3612111512103057

العلوم/جامعة النهرين598ثانوية ابن سينا للبنينعلميعمر محي الدين عزيز محي الدين3613111511017060

العلوم/جامعة النهرين597ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميغدير ساجد ابراهيم كاظم3614111512089054

العلوم/جامعة النهرين591اعدادية األمل للبناتعلمياسراء عماد كاظم حسن3615111512065003

العلوم/جامعة النهرين588اعدادية ابابيل  للبناتعلميميس شهاب عاشور ابراهيم3616111512111034

العلوم/جامعة النهرين587ثانوية الزهراء للبناتعلميريهام عادل عبد الحسين حسن3617111512088015

العلوم/جامعة النهرين584ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميعبد هللا عدنان محمد سعود3618111511156074

العلوم/جامعة النهرين584ثانوية ظفار للبناتعلميفاطمه علي كاظم جاسم3619111512091040

العلوم/جامعة النهرين583اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمود ثامر عامر حسون3620111511009120

العلوم/جامعة النهرين583اعدادية الوركاء للبنينعلميمحمد ضياء جعفر كاظم3621111511027103

العلوم/جامعة النهرين582.6ثانوية المتميزينعلميطه حامد محمود جاسم3622111511010033

العلوم/جامعة النهرين582اعدادية المنهل للبناتعلميرشا مجيد علي عبد هللا3623111512114033

العلوم/جامعة النهرين581اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميأمير سعدون خضير محمد3624111511016029

العلوم/جامعة النهرين581ثانوية ظفار للبناتعلميشمس خالد ناجي ناصر3625111512091032

العلوم/جامعة النهرين581ثانوية زين العابدين للبنينعلميمحمد احمد نوري عبد علي3626111511037082

العلوم/جامعة النهرين581اعدادية دمشق للبنينعلميحذيفة نبيل عبد العزيز ابراهيم3627111511021050

العلوم/جامعة النهرين579ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميعلي محسن جار هللا غضيب3628111511156087

العلوم/جامعة النهرين578اعدادية المنهل للبناتعلمينور حيدر شاكر عبد3629111512114097

العلوم/جامعة النهرين576.5ثانوية المتميزاتعلميآيه عبد الوهاب حمادي راضي3630111512113005

العلوم/جامعة النهرين575ثانوية اسماء للبناتعلميرسل كريم لفته حمزه3631111512100019

العلوم/جامعة النهرين575ثانوية اغادير للبناتعلميزينه اسماعيل مسلم عباس منصور3632111512103048

العلوم/جامعة النهرين575اعدادية العامل للبنينعلميالحارث ضياء احمد كاطع3633111511015021

العلوم/جامعة النهرين574اعدادية االخالص للبناتعلميزهراء علي ابراهيم محمد3634111512112079

العلوم/جامعة النهرين574اعدادية السيدية للبنينعلميصالح مجيد حميد صالح3635111511004116

العلوم/جامعة النهرين574ثانوية العقيدة للبناتعلميشهد رائد عبد االمير حمودي3636111512074058

العلوم/جامعة النهرين574ثانوية اغادير للبناتعلميمروج كريم سلمان وحيد3637111512103082

العلوم/جامعة النهرين574ثانوية زين العابدين للبنينعلميعلي حبيب خشان محيسن3638111511037063
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العلوم/جامعة النهرين573اعدادية العراق الجديد للبنينعلمياحمد حسن شريف ربيط3639111511011011

العلوم/جامعة النهرين573اعدادية االمال للبناتعلميساره حسين محمد ظاهر3640111512070056

العلوم/جامعة النهرين573ثانوية رفيدة للبناتعلميرانيا حقي اسماعيل عليوي3641111512106018

الحقوق/جامعة النهرين599اعدادية االخالص للبناتادبيمريم حامد شاكر محمود3642111522112150

الحقوق/جامعة النهرين599اعدادية المصطفى للبناتادبينور علي خير هللا عطا3643111522110145

الحقوق/جامعة النهرين598اعدادية االمال للبناتادبيهديل علي محمود صالح3644111522070125

الحقوق/جامعة النهرين596ثانوية ظفار للبناتادبيرنين سعيد عبد القادر ابراهيم3645111522091020

الحقوق/جامعة النهرين596ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيهاجر طارق مطلك فهد3646111522066059

الحقوق/جامعة النهرين592اعدادية المحمودية للبناتادبينور هادي عبد مهدي3647111522080164

الحقوق/جامعة النهرين591ثانوية الزيتونة للبناتادبيشهد خليل نعمه خضير3648111522061023

الحقوق/جامعة النهرين588اعدادية التقى للبناتادبيمروة رعد شنان حميدي3649111522071124

الحقوق/جامعة النهرين582ثانوية اسماء للبناتادبيتبارك عباس عبد هللا سرحان3650111522100006

الحقوق/جامعة النهرين581ثانوية تبوك للبناتادبيتبارك كامل حسين لهمود3651111522102012

الحقوق/جامعة النهرين579اعدادية التقى للبناتادبيايالف عالء محسن موسى3652111522071018

الحقوق/جامعة النهرين579ثانوية ظفار للبناتادبيشمس محمد مجيد حسن3653111522091028

الحقوق/جامعة النهرين579ثانوية االنوار للبناتادبيفيض يحيى عبيد محمد3654111522085044

الحقوق/جامعة النهرين578اعدادية االخالص للبناتادبيايات محسن زيدان خلف3655111522112013

الحقوق/جامعة النهرين578اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيابتهال عمار احمد فنجان3656111522076003

العلوم السياسية/جامعة النهرين553اعدادية االخالص للبناتعلميزينب عبد اللطيف حسن رشيد3657111512112088

العلوم السياسية/جامعة النهرين548ثانوية نور العلم للبناتادبيسميه فاضل مهدي عباس3658111522118022

العلوم السياسية/جامعة النهرين540ثانوية اغادير للبناتادبيميمونه راسم معن عباس3659111522103050

العلوم السياسية/جامعة النهرين530اعدادية المصطفى للبناتادبيزينب عامر شاكر محمود3660111522110067

العلوم السياسية/جامعة النهرين525اعدادية العراق الجديد للبنينادبيبكر حسين علوان بالل3661111521011014

العلوم السياسية/جامعة النهرين524اعدادية المصطفى للبناتادبيهيبت رمزي عيسى حسين3662111522110161

العلوم السياسية/جامعة النهرين518ثانوية االنوار للبناتادبياطياف عباس فاضل سعود3663111522085006

العلوم السياسية/جامعة النهرين517ثانوية اسماء للبناتادبيرانيه صالح ابراهيم فياض3664111522100009

العلوم السياسية/جامعة النهرين513ثانوية زبيدة للبناتادبيهبة قاسم راضي رسن3665111522108126

العلوم السياسية/جامعة النهرين511اعدادية الفارابي للبنينادبيمحمد حسين علي جعفر3666111521002055

العلوم السياسية/جامعة النهرين506اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيحسن صبحي علوان هاشم3667111521008030

العلوم السياسية/جامعة النهرين498ثانوية النضال المختلطةادبيغصون عيسى رحيم علي3668111522157017

العلوم السياسية/جامعة النهرين497اعدادية المصطفى للبناتادبيضفاف كريم حسين ماجد3669111522110094

العلوم السياسية/جامعة النهرين496اعدادية الوركاء للبنينادبيمصطفى محمود وحيد عيسى3670111521027124

العلوم السياسية/جامعة النهرين492اعدادية العراق الجديد للبنينادبيابراهيم هيثم حمودي كاظم3671111521011003

العلوم السياسية/جامعة النهرين491اعدادية الفارابي للبنينادبيمهند نهاد حميد رشيد3672111521002076
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العلوم السياسية/جامعة النهرين490اعدادية الجمهورية للبناتادبيايناس ياس خضير حمزه3673111522068015

العلوم السياسية/جامعة النهرين490اعدادية السيدية للبنينادبيحيدر يوسف سلمان حسن3674111521004034

العلوم السياسية/جامعة النهرين489اعدادية االمال للبناتادبيايناس حميد رشيد كاظم3675111522070019

العلوم السياسية/جامعة النهرين489ثانوية السيدية المسائية للبنينادبيمصطفى عباس عودة عزيز3676111521209072

العلوم السياسية/جامعة النهرين489اعدادية المصطفى للبناتادبيرند حاكم عاجل فاضل3677111522110047

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين590ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميرباب عامر عبد منصور3678111512089017

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين575ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميهاجر سرمد شاكر حسين3679111512075090

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين566اعدادية الجمهورية للبناتعلمياماني يوسف كاظم سلومي3680111512068005

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين566اعدادية مريم العذراء للبناتعلميياسمين حازم وحيد كاظم3681111512073122

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين565اعدادية البصرة للبناتعلميساره سالم محمد صالح3682111512109066

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين563اعدادية الجمهورية للبناتعلميمريم يوسف صالح سالم3683111512068090

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين563ثانوية اغادير للبناتعلميغاده هاني سليمان داود3684111512103071

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين562اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميحمزه خليل ابراهيم عبد الرسول3685111511008039

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين559اعدادية المنهل للبناتعلميساره زاهد محمد احمد3686111512114051

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين559اعدادية المعراج للبنينعلميعبد الجبار وائل جبار عبد الكريم3687111511024020

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين557اعدادية رقية للبناتعلميفاتن علي حسين جزاع3688111512069023

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين557اعدادية الجمهورية للبناتعلميغدير مكي كريم حمزه3689111512068072

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين555اعدادية المصطفى للبناتعلميزينب عبد الحسن عبود شناوة3690111512110098

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين555ثانوية زين العابدين للبنينعلمياحمد هادي طالب عمير3691111511037014

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين555اعدادية ابابيل  للبناتعلمينور قاسم عباس حسن3692111512111039

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين624اعدادية مريم العذراء للبناتادبيايه حامد احمد فرحان3693111522073008

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين583ثانوية الثوار للبنينادبيمحمد جمال أحمد دحام3694111521012069

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين582ثانوية الزهور للبناتادبيآيات نوري عاتي حوفي3695111522078001

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين577اعدادية التعاون للبناتادبيمريم رياض خليل يعقوب3696111522105062

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين576ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبينور حسن مجيد عبيد3697111522089083

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين576اعدادية البصرة للبناتادبيدعاء بشير عبد الرحيم عداي3698111522109021

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين575الخارجيونادبياحمد جاسم هاشم كصاد3699111521400007

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين570ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيهبه حسين مجيد عبيد3700111522089092

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين564اعدادية االمال للبناتادبيغفران ثائر ابراهيم احمد3701111522070087

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين556اعدادية المصطفى للبناتادبينور علي خلف ايدام3702111522110144

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين554اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيابراهيم سالم رحيم سالم3703111521009001

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين551ثانوية العزة للبناتادبيفاطمه عامر محمود علي3704111522060028

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين641اعدادية حماة للبناتعلميسماح انور ثامر سلوم3705111512084086

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين640اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميحوراء محمد بدر علي3706111512076033
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التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين639ثانوية حليمة السعدية للبناتعلميساره هيثم عبد الحميد عبد الرزاق3707111512087010

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين630.9ثانوية المتميزينعلميطه رياض محمود حسين3708111511010034

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين630اعدادية الروابي للبنينعلميعمر فاروق كاظم علوان3709111511026093

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين621اعدادية االخالص للبناتعلميورقاء علي حسن مطلك3710111512112173

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين620.9ثانوية المتميزاتعلمينور عالء عبد الهادي جاسم3711111512113094

هندسة المعلومات/جامعة النهرين665ثانوية العزة للبناتعلميدعاء مبدر جاسم محمد3712111512060005

هندسة المعلومات/جامعة النهرين657اعدادية تطوان للبنينعلميمهند محمد عواد محمد3713111511018168

هندسة المعلومات/جامعة النهرين653ثانوية عدن للبناتعلميمريم عبد الكريم عباس فرحان3714111512094052

هندسة المعلومات/جامعة النهرين651.3ثانوية المتميزاتعلميزينب رافع عبد مولى3715111512113039

هندسة المعلومات/جامعة النهرين649اعدادية البصرة للبناتعلميرؤى حسين عباس جسام3716111512109038

هندسة المعلومات/جامعة النهرين649اعدادية التقى للبناتعلميايالف وسام حسن عبد الغني3717111512071021

هندسة المعلومات/جامعة النهرين649اعدادية مريم العذراء للبناتعلميزينة اسامة نوري فرهود3718111512073053

هندسة المعلومات/جامعة النهرين649ثانوية اغادير للبناتعلميمريم مصطفى عاصم عبد الوهاب3719111512103090

هندسة المعلومات/جامعة النهرين647ثانوية الزهراء للبناتعلميبان حمد جاسم حمادي3720111512088004

هندسة المعلومات/جامعة النهرين647اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعبد العزيز خليل ابراهيم شبيب3721111511011096

هندسة المعلومات/جامعة النهرين647ثانوية زين العابدين للبنينعلميعلي عباس جمعة بدر3722111511037067

هندسة المعلومات/جامعة النهرين645اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميآية محمد حمود عيدي3723111512076006

هندسة المعلومات/جامعة النهرين645اعدادية مريم العذراء للبناتعلميرانية مصطفى حبش حسن3724111512073035

هندسة المعلومات/جامعة النهرين643اعدادية التعاون للبناتعلميتبارك كامل اسد حيدر3725111512105021

هندسة المعلومات/جامعة النهرين643ثانوية المجد العربي للبنينعلميعلي عبد هللا حميد عبد هللا3726111511033019

هندسة المعلومات/جامعة النهرين643اعدادية العراق الجديد للبنينعلميمصطفى فراس باسل صبيح3727111511011181

هندسة المعلومات/جامعة النهرين643ثانوية ظفار للبناتعلميزهراء يلماز عباس عبد هللا3728111512091021

هندسة المعلومات/جامعة النهرين642اعدادية االخالص للبناتعلميشهد احمد غالب رشيد3729111512112108

هندسة المعلومات/جامعة النهرين640.2ثانوية المتميزاتعلميزهراء محمد فاضل صادق3730111512113037

هندسة المعلومات/جامعة النهرين640ثانوية تبوك للبناتعلميرسل مهدي عاشور علي3731111512102035

هندسة المعلومات/جامعة النهرين640اعدادية دمشق للبنينعلميمحمد خالد جاسم حسين3732111511021174

هندسة المعلومات/جامعة النهرين640اعدادية الجمهورية للبناتعلميشمس قصي خليل عبد الغني3733111512068062

هندسة المعلومات/جامعة النهرين640ثانوية مؤتة للبناتعلمينبأ علي جميل ناصر3734111512116033

هندسة المعلومات/جامعة النهرين640اعدادية العراق الجديد للبنينعلميمهند عادل خضير حمزة3735111511011190

الطب/جامعة ديالى685.2ثانوية المتميزاتعلميمريم محمد جميل عبد الكريم3736111512113080

الهندسة/جامعة ديالى626اعدادية السياب للبنينعلميأحمد ماجد حامد محمود3737111511028014

الهندسة/جامعة ديالى623ثانوية ابن سينا للبنينعلميمصطفى ناصر عيدان ناصر3738111511017094

الهندسة/جامعة ديالى615اعدادية النهرين للبنينعلميحسين داود غضبان داود3739111511020020

الهندسة/جامعة ديالى606اعدادية المحمودية للبناتعلمينور حسن علي حسين3740111512080124
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الهندسة/جامعة ديالى606اعدادية الحسين للبنينعلميعيسى عماد عنون جبار3741111511013076

العلوم/جامعة ديالى572ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميوعد علي ثاير كريم3742111512075094

طب االسنان/جامعة كربالء680ثانوية المتميزينعلميعبد القادر عبد الكاظم نشمي مارد3743111511010036

الصيدلة/جامعة كربالء675ثانوية زين العابدين للبنينعلميزيد نضال عبد زيد جاسم3744111511037043

الصيدلة/جامعة كربالء674.3ثانوية المتميزينعلميحسن رائد فالح حسن3745111511010016

الصيدلة/جامعة كربالء674.2ثانوية زين العابدين للبنينعلميمصطفى فالح عبد علي محمود3746111511037107

الهندسة/جامعة كربالء670اعدادية الروابي للبنينعلمينبراس طعمه غازي محي3747111511026134

الهندسة/جامعة كربالء668اعدادية رقية للبناتعلميبان حيدر شباب حمزه3748111512069006

الهندسة/جامعة كربالء666اعدادية العراق الجديد للبنينعلمييوسف قتيبة قيس محمود3749111511011202

الهندسة/جامعة كربالء665ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميفاطمه اسعد مهدي محمد3750111512075065

الهندسة/جامعة كربالء665اعدادية المصطفى للبناتعلمياالء احمد جاسم حمزة3751111512110005

العلوم/جامعة كربالء566اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعلي صادق محسن ياسر3752111511011124

العلوم/جامعة كربالء562اعدادية الحسين للبنينعلميحسن امير حميد هالل3753111511013025

العلوم/جامعة كربالء560اعدادية العراق الجديد للبنينعلميمحمد مهند قيس محمود3754111511011166

القانون/جامعة كربالء537اعدادية االخالص للبناتادبيتبارك صالح ماضي سلمان3755111522112025

القانون/جامعة كربالء511اعدادية التعاون للبناتادبيزهراء عبد الكريم سلمان حسن3756111522105031

القانون/جامعة كربالء509ثانوية الضرغام للبنينادبيحسين محمد غازي نصيف3757111521014019

القانون/جامعة كربالء508اعدادية العامل للبنينادبيعلي محمد نصيف جاسم3758111521015095

العلوم السياحية/جامعة كربالء503اعدادية تطوان للبنينعلميمصطفى محمد علي محمد3759111511018163

الصيدلة/جامعة ذي قار674ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميمروه خالد عبد العظيم عبود3760111512066044

القانون/جامعة ذي قار556.9ثانوية المتميزينعلميمحمد صفاء كاظم عبد3761111511010066

طب االسنان/جامعة كركوك676.6الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميابراهيم طالب ابراهيم مهدي3762111511045001

التمريض/جامعة كركوك645اعدادية البتول للبناتعلميايمان حماد حافظ حسين3763111512072089

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك491اعدادية الروافد للبنينادبيجاسم محمد عبيد علي3764111521025015

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك468اعدادية التعاون للبناتادبينور قصي علي مهدي3765111522105078

الطب/جامعة واسط685اعدادية العامل للبنينعلميسجاد جعفر عبد علي جابر3766111511015060

طب االسنان/جامعة واسط678.9ثانوية المتميزاتعلميريام علي رزاق عيدان3767111512113035

العلوم/جامعة واسط602اعدادية ذو الفقار للبنينعلميكرار علي كليهم خبل3768111511006141

العلوم/جامعة واسط567ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميمصطفى يوسف حبتور شنيتر3769111511156135

العلوم/جامعة واسط549اعدادية المعارف للبنينعلميبارق باسم خلف مشيوح3770111511005030

القانون/جامعة واسط536اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي ستار جابر فليح3771111521006045

الطب/جامعة ميسان684.8ثانوية المتميزينعلميعمار عبد الرزاق فرحان عباس3772111511010057

العلوم السياسية/جامعة ميسان473اعدادية النهرين للبنينادبيحسن علي محمد عريبي3773111521020026

الطب/جامعة المثنى684اعدادية المحمودية للبنينعلميسجاد محمود عبد الساده فؤاد3774111511023045
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الهندسة/جامعة سامراء644ثانوية تبوك للبناتعلميطيبه سلمان داود اسماعيل3775111512102060

االثار/جامعة سامراء420اعدادية الروابي للبنينادبياحمد مزاحم يحيى عبد هللا3776111521026020

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء584اعدادية المحمودية للبناتعلميغصون حازم حسين عبد هللا3777111512080101

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء581اعدادية الروافد للبنينعلميعبد الوهاب رحيم عايد سلمان3778111511025069

الطب/جامعة نينوى680اعدادية تطوان للبنينعلمياحمد عيدان ياسين طه3779111511018011

الطب/جامعة نينوى674اعدادية المحمودية للبناتعلميهدير قاسم كريم مهدي3780111512080137

الطب/جامعة نينوى673اعدادية المعراج للبنينعلميعمر مشتاق عباس محمود3781111511024031

الطب/جامعة نينوى671.2ثانوية المتميزاتعلميدينا حسين حميد كريم3782111512113025

الطب/جامعة نينوى671ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميعلي عبد هللا عمران عواد3783111511156086

الطب/جامعة نينوى670اعدادية الروافد للبنينعلميزيد خضير نجم عبد هللا3784111511025048

الطب/جامعة نينوى669.7ثانوية النهضة للبناتعلميفوندا اياد احمد حسين3785111512067070

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576ثانوية زين العابدين للبنينعلميمحمد علي فنجان عداي3786111511037091

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى564اعدادية النهرين للبنينعلميأسامه اسماعيل جعفر غضبان3787111511020013

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى562اعدادية الروابي للبنينعلميعبد هللا ناظم علوان كاظم3788111511026072

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى561اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعلي بشير صالح محمد علي3789111511016101

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى561اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميمصطفى محمود شاكر ريسان3790111511008145

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى557اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميمصطفى وليد نايف محمد3791111511016185

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى554اعدادية الخبير للبنينعلميعلي محمود هاشم خميس3792111511007072

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى553اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميسجاد عمار عبد الكاظم مجلي3793111511008054

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى551اعدادية الخبير للبنينعلميحارث محسن خضر علوان3794111511007025

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى545اعدادية اليوسفية للبنينعلميمقداد حيدر سليمان علوان3795111511001082

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى543اعدادية المصطفى للبناتعلميزينة شهاب احمد عبد هللا3796111512110106

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى535اعدادية المحبة للبنينعلميغسان عدنان احمد قصاب3797111511003036

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى531اعدادية التقى للبناتعلميبشرى عصام نيهان شهاب3798111512071026

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى531ثانوية التسامح المختلطةعلميعادل نجاح طعمه حميد3799111511161008

الطب/جامعة الفلوجة683ثانوية النهضة للبناتعلمياسراء ياسين نواف سعود3800111512067008

الطب/جامعة الفلوجة678اعدادية مريم العذراء للبناتعلميمريم وليد ربيع حسني3801111512073100

الطب/جامعة الفلوجة677اعدادية مريم العذراء للبناتعلميامنه عماد اسماعيل رجا3802111512073005

الطب/جامعة الفلوجة676اعدادية حماة للبناتعلميسجى عدنان عبادي فرحان3803111512084081

الطب/جامعة الفلوجة675اعدادية حماة للبناتعلمياريج طالب احمد عبود3804111512084006

القانون/جامعة الفلوجة539اعدادية الرضوان للبنينادبيحسين جابر هراط حامد3805111521034021

القانون/جامعة الفلوجة512اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد هللا سعد عبد كاظم3806111521034043

القانون/جامعة الفلوجة503اعدادية االخالص للبناتادبيرشا حاتم عبيد فرحان3807111522112198

القانون/جامعة الفلوجة497اعدادية الرضوان للبنينادبينمر عبد هللا فيحان محمد3808111521034073
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القانون/جامعة الفلوجة487اعدادية الروابي للبنينادبياحمد قحطان عدنان عبد3809111521026018

القانون/جامعة الفلوجة477اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد هللا خالد ابراهيم حمادي3810111521029058

القانون/جامعة الفلوجة477ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيراويه فيصل عبد الكريم مروح3811111522063018

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة452اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميبكر ماجد اسماح يونس3812111511016045

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة439ثانوية الثوار للبنينعلميحسين علي حسين علي3813111511012020

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة427ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيرسل حسن علي رحال3814111522087010

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة421ثانوية عشتار للبناتادبياسراء احمد ناجي ليل3815111522086001

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت603اعدادية المعارف للبنينعلميعدنان حبيب هادي عليوي3816111511005086

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت592اعدادية االصيل للبناتعلمياالء صباح عبد الجليل رجب3817111512064005

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت583اعدادية النهار للبناتعلميديانا مازن جبار جاسم3818111512127016

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت570اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميعالء محمود رشيد اسماعيل3819111511008075

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت568اعدادية االخالص للبناتعلميبدور عصام صادق علي3820111512112030

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت567اعدادية االخالص للبناتعلميانوار صابر جواد حبيب3821111512112013

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت566ثانوية عدن للبناتعلميايه حسين العيبي مفتن3822111512094014

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت566ثانوية عدن للبناتعلميجوان فالح حسن جمعة3823111512094018

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665ثانوية زين العابدين للبنينعلميحسين عالء فاضل عباس3824111511037032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531ثانوية شط العرب للبناتعلميطيبه فؤاد سليم رصيف3825111512062036

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية500اعدادية رقية للبناتعلميصابرين رعد غريب حسن3826111512069019

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلمياحمد خلف عبد هللا حمود3827111511156007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميعالء حسن محمد عباس3828111511156079

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532اعدادية األمل للبناتعلمينرجس رحيم حسين جاسم3829111512065066

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526ثانوية شط العرب للبناتعلميندى نصيف جاسم محمود3830111512062059

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577اعدادية دمشق للبنينعلميزياد برع ميرز محيميد3831111511021072

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557اعدادية الروابي للبنينعلميمحمد قاسم جلوب محسن3832111511026111

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555اعدادية العامل للبنينعلميكاظم محمد عباس محمد3833111511015107

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579اعدادية الروافد للبنينعلميعبد الهادي يونس جلوي محمد3834111511025068

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557اعدادية المصطفى للبناتعلميسبأ احمد رؤوف نافع3835111512110118

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547اعدادية الروافد للبنينعلميعمر حسين محمد وحش3836111511025078

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546اعدادية السيوطي للبنينعلميعالء محمد حسون سهيل3837111511155015

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544اعدادية الفارابي للبنينعلميهمام عبد هللا لفته جياد3838111511002157

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية561اعدادية االمال للبناتعلمينور نجاح علي ويس3839111512070117

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية545ثانوية االقصى االهلية للبناتعلميمنار نصير هادي حسين3840111512124018

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471ثانوية النهضة للبناتعلميرسل سمير اسماعيل داود3841111512067037

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436ثانوية اسماء للبناتعلميهدى محمد امين قاسم3842111512100050
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الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية األمل للبناتعلميهديل عبد الكريم سعيد مجيد3843111512065077

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية النهرين للبنينعلميبارق نجم عبد الزهره عبد علي3844111511020016

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية األمل للبناتعلميزينه حسين علي عبد3845111512065039

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية السياب للبنينعلميسيف سعد أحمد علوان3846111511028050

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية الروابي للبنينعلميقتيبه خالد خلف عوده3847111511026098

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433ثانوية اسماء للبناتعلميعائشه خالد مطرود محمد3848111512100037

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية ذو الفقار للبنينعلميمرتضى حسن صالح محمد علي3849111511006169

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية433اعدادية االمال للبناتعلمينور ثامر فزع طالب3850111512070114

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية تطوان للبنينعلميمحمد خالد عباس داود3851111511018125

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعلي حمزه جاسم أحمد3852111511016105

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431ثانوية السماحة المسائية للبناتعلميسارة عبد الوهاب حسين علوان3853111512215029

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية الوركاء للبنينعلميصادق جعفر عريبي رضوان3854111511027060

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية الفارابي للبنينعلميابراهيم طارق فيض محمد3855111511002013

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية المحبة للبنينعلميمجيد حميد لعيبي صدام3856111511003038

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430ثانوية زبيدة للبناتعلميمريم مفيد مجيد محمد3857111512108092

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429ثانوية عشتار للبناتعلميسجى عامر خضير عباس3858111512086021

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429ثانوية االبتكار المختلطةعلميمحمد خالد سلمان حسن3859111511151051

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميخالد نبيل خالد خالد3860111511008045

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية512اعدادية المعارف للبنينعلميمصعب رياض مشعل عبد3861111511005157

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعدادية الجمهورية للبناتعلميعائشة عزيز ابراهيم ناصر3862111512068069

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443ثانوية تبوك للبناتعلميشهد حميد عبد محمد علي3863111512102056

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية440اعدادية الفارابي للبنينعلميمحمد فالح حسن خورشيد3864111511002135

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية الحسين للبنينعلميعلي محمد عبد رباط3865111511013072

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية العامل للبنينعلمياحمد سعد طالب رواك3866111511015009

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية الفارابي للبنينعلميمنتظر عامر سامي رشيد3867111511002152

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446ثانوية ابن سينا للبنينعلميمصطفى فاضل ابراهيم علي3868111511017091

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميعبيده عامر عبد الرزاق عبد الوهاب3869111511008071

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية الروابي للبنينعلميمصطفى محمد جميل عبد3870111511026128

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية زبيدة للبناتعلميحوراء كاظم عبيد جاسم3871111512108029

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية اليوسفية للبنينعلميمعتز محمود محمد سالم3872111511001081

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية العامل للبنينعلميمحمد عبد الرزاق حسن حسين3873111511015118

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية المحبة للبنينعلميحسين علي أحمد مجيد3874111511003015

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية المحمودية للبناتعلميعبير محسن جواد كاظم3875111512080094

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407الثانوية المعينية للبنينعلميعمار طارق خضير حمود3876111511022035
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الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميسجى كامل هادي صالح3877111512066029

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية البصرة للبناتعلميساره عبد الكريم نايف هادي3878111512109069

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية البصرة للبناتعلمينور محمد حسن جواد3879111512109117

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميعلي قاسم جار هللا حسين3880111511008093

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405اعدادية المستقبل للبناتعلميرقيه عبد العزيز عبد الرسول عزيز3881111512101037

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405اعدادية السياب للبنينعلميمحمود شاكر محمود ناجي3882111511028088

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية405اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعباس وليد عريبي حسين3883111511009068

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلمينور الهدى فوزي غضيب راضي3884111512075085

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية السجدة للبناتعلميحنين حسين مصطفى جاسم3885111512120003

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية الخبير للبنينعلميعلي هادي حافظ محمد3886111511007074

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402اعدادية العامل للبنينعلميمحمد عباس محمد كاظم3887111511015117

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402اعدادية الخبير للبنينعلميعلي كاظم عبيد سلمان3888111511007071

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميسعد حسن روحي حسن3889111511008055

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية401ثانوية مؤتة للبناتعلميشهد اياد محمد ماهور3890111512116020

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية االخالص للبناتعلميفاطمه عامر كاظم احمد3891111512112133

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية تبوك للبناتعلميجوان صباح عبد الستار كاظم3892111512102026

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية الزهراء للبناتعلمينبأ صفاء حميد عزيز3893111512088032

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية اغادير للبناتعلميرقيه حيدر سلمان وحيد3894111512103035

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلمياحمد عامر عبد العزيز كريم3895111511156010

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية السياب للبنينعلميأبراهيم عدنان خلف نوار3896111511028003

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية397ثانوية تبوك للبناتعلمياطياف ابراهيم عطيه ابراهيم3897111512102005

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396اعدادية الشاكرين للبنينعلميرقاب احمد كرجي سحاب3898111511029007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487اعدادية العراق الجديد للبنينعلميمحمد احمد جدوع جميل3899111511011146

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية البصرة للبناتعلميزينب محمد نصيف شريجي3900111512109062

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486اعدادية المصطفى للبناتعلميبراء عامر ناصر محسن3901111512110027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486ثانوية تبوك للبناتعلميايات عبد المطلب جاسم حمادي3902111512102014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483اعدادية الفارابي للبنينعلميياسر عادل عطيه مهدي3903111511002160

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية482اعدادية المعارف للبنينعلميزين العابدين كاظم محيسن جبر3904111511005058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية481اعدادية حماة للبناتعلميميمونه فاضل علي عويز3905111512084131

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية480اعدادية االمال للبناتعلميغاده حامد مجيد نصيف3906111512070084

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية480اعدادية النهار للبناتعلمينبأ ناظم عودة مزيد3907111512127038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية476ثانوية االبتكار المختلطةعلميعبد الوهاب خميس عباس جالي3908111511151031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية465اعدادية المصطفى للبناتعلميزينة ماهر محمد جعفر شاكر3909111512110109

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459ثانوية البيادر المسائية للبناتعلميضحى عصام محمد عبد الشهيد3910111512219015
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458اعدادية المصطفى للبناتعلمياريج عمران نعمان اكريم3911111512110002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية456اعدادية اليوسفية للبنينعلميعبد العزيز هادي خضير جرو3912111511001044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميبيداء كريم لفته عذير3913111512076022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية الخبير للبنينعلميسجاد قاسم محمد صالح3914111511007038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية الفارابي للبنينعلميعبد هللا صالح عباس محمد علي3915111511002072

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية العامل للبنينعلمياوس واثق حميد وهيب3916111511015031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية السيدية للبنينعلميأحمد عبد الجبار سالم محمد3917111511004012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية451اعدادية حماة للبناتعلميعتاب احمد كرجي سحاب3918111512084103

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450اعدادية دمشق للبنينعلميعبد الرحمن عمران عيسى عباس3919111511021096

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميروكان كريم عوده مدحي3920111511008048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية الخبير للبنينعلميأبراهيم خضير شريف علي3921111511007001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446اعدادية العامل للبنينعلميمرتضى علي حبيب عباس3922111511015127

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعدادية الرضوان للبنينعلميعالء جبار محمود عاصي3923111511034013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445ثانوية الرحمن األهلية للبنينعلمياحمد يحيى حسن جاسم3924111511035002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445ثانوية العال المسائية للبنينعلميمحمد عزيز عبد هللا علوان3925111511203188

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد قحطان عدنان حسين3926111511009117

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميوهاب جاسم صبيح جاسم3927111511008157

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443ثانوية الزهراء للبناتعلميزينب ياسين حياوي خلف3928111512088018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية442ثانوية الضرغام للبنينعلميابو بكر ابراهيم احمد حميد3929111511014001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430ثانوية اغادير للبناتعلميسيناء ثائر زهير احمد3930111512103059

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية519ثانوية المجد العربي للبنينعلمياحمد اسماعيل مظلوم عباس3931111511033001

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية518اعدادية الشاكرين للبنينعلميعبد المطلب عبد هللا فرحان راهي3932111511029016

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية513اعدادية المصطفى للبناتعلمينور عماد احمد عباس3933111512110194

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية512اعدادية الروافد للبنينعلميسعدي حمد عبد هللا حوران3934111511025052

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية511.2ثانوية المتميزاتعلميسمى باسم حازم حميد3935111512113053

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395اعدادية الفارابي للبنينعلميهمام احمد موسى زناد3936111511002156

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395اعدادية الفارابي للبنينعلميحسين علي حسين عواد3937111511002045

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394ثانوية شط العرب للبناتعلميطيبه قصي عبد الغفار رسن3938111512062037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392اعدادية االصيل للبناتعلميهدى هيثم قيس عبد الكريم3939111512064094

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392ثانوية العال المسائية للبنينعلميحسين سهيل عبد مطر3940111511203063

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعلي عصام علي موسى3941111511016112

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391ثانوية البيادر المسائية للبناتعلميأسيل سلمان داود عزيز3942111512219002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميعبد هللا بشير رديف احمد3943111511008066

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389اعدادية المحمودية للبناتعلميميس باسل راضي عبد3944111512080116
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388اعدادية العراق الجديد للبنينعلميطارق حاكم جار هللا شروين3945111511011089

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387اعدادية البصرة للبناتعلميبراء محمد فالح حسن3946111512109020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387اعدادية البصرة للبناتعلميحنان جمال اموري طه3947111512109025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386اعدادية البتول للبناتعلميهاجر يحيى فاضل رزوقي3948111512072081

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385اعدادية السيدية للبنينعلميخالد وليد خالد لفته3949111511004088

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعلي حسن كريم مهدي3950111511011120

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384اعدادية الجمهورية للبناتعلميرغده عبد الزهره رحمان جاسم3951111512068036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى هادي عوده ناصر3952111511009138

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية459اعدادية ذو الفقار للبنينادبيرسول قصي كاظم عبد الرحيم3953111521006026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية دمشق للبنينادبيأحمد قيس ناصر حسين3954111521021008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384اعدادية الفارابي للبنينادبيحيدر عبد الكريم سجر مهدي3955111521002022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية االصالة للبناتادبيهاله عوده هاشم هتيمي3956111522083051

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382اعدادية المحمودية للبناتادبيامنه جبر حمود سعيد3957111522080012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية المربد المختلطةادبيعلي سامي ماجد حميد3958111521152015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية عدن للبناتادبيشهد حسن علي حسن3959111522094038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية الخبير للبنينادبيزين العابدين احمد عبد هللا حسين3960111521007038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيذو الفقار جعفر خضير عباس3961111521008047

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيهديل علي كاظم مجهول3962111522218045

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380ثانوية ظفار للبناتادبيساره قتيبه احمد سعيد3963111522091026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية المحمودية للبناتادبيزهراء فاضل عبد النبي امين3964111522080074

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية النهرين للبنينادبيمحمد عبد الكريم محسن عجيل3965111521020079

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعدادية العراق الجديد للبنينادبيقتيبة هادي زيدان الزم3966111521011069

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء قاسم جمعه طلبه3967111522076034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378اعدادية ذو الفقار للبنينادبياحمد صالح حسن جبار3968111521006007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيمحمد حسين خضر غربي3969111521008127

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيريم مال هللا ياسين عيسى3970111522217016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378الثانوية المعينية للبنينادبيطه شعالن عبيد كريم3971111521022028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376اعدادية العراق الجديد للبنينادبيسالم عادل احمد عباس3972111521011032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375اعدادية تطوان للبنينادبيامير نصير كريم مجيد3973111521018020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373ثانوية االبتكار المختلطةادبيايه عماد حسين علي3974111522151003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372اعدادية اليوسفية للبنينادبيسيف سعد أبراهيم حسين3975111521001047

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيعبد هللا كريم عباس كاظم3976111521204059

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيليث جالل جاسم حمادي3977111521160016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبينور ياس خضير ديوان3978111522089087
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370ثانوية التسامح المختلطةادبيزياد اياد فاضل جاسم3979111521161009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370اعدادية الحكيم للبنينادبياحمد محمد محمود عبد3980111521032008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369ثانوية بنات العراق للبناتادبينور ربيع عكاب احمد3981111522128021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيليث ناطق توفيق كاظم3982111521008114

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية361اعدادية المصطفى للبناتادبيمريم وليد هاشم فليح3983111522110124

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية360ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيمحمد عامر كاظم احمد3984111521210098

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية السيدية للبنينعلميأحمد ضرار محمد سعد3985111511004009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي رياض سالم علي3986111521006044

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404اعدادية السيدية للبنينادبيياسر درع عاصي خليل3987111521004131

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373ثانوية المعرفة للبناتادبياالء عواد عباس جاسم3988111522133006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية البصرة للبناتعلميفاطمه عبد الكريم نايف هادي3989111512109090

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428ثانوية السيدية المسائية للبنينعلمياحمد عبد الكريم خزعل حسون3990111511209008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428اعدادية ابابيل  للبناتعلميلينا حيدر محمد رشيد3991111512111029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428اعدادية الوركاء للبنينعلميمحمد الباقر حسن حبيتر علي3992111511027096

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية ذو الفقار للبنينعلميعلي فالح نوري حسين3993111511006123

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلمياراس عبد الرحيم يار مراد ويس مراد3994111511009020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية العامل للبنينعلميحسين كامل مهدي حميد3995111511015050

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية المصطفى للبناتعلميتبارك احمد عبود حمدان3996111512110031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية المصطفى للبناتعلميطيبة حيدر غني جسام3997111512110147

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية البصرة للبناتعلميدعاء صالح صالح مهدي3998111512109036

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية األمل للبناتعلميهدى محمد عبد الخالق محمود3999111512065075

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميامير خالد ناجي ياس4000111511009026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية الزهراء للبناتعلميزينب سعد عبد العزيز مجيد4001111512088017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية العال المسائية للبنينعلميوسام عبد هللا خلف محمود4002111511203221

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية المستقبل للبناتعلميلبنى ظافر عباس حسون4003111512101069

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398اعدادية المستقبل للبناتعلمينهى بهاء نوري محمد4004111512101083

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395اعدادية ذو الفقار للبنينعلميسيف سامح محسن موسى4005111511006091

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية دمشق للبنينعلميعمر محمد حمد هلول4006111511021152

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374ثانوية ابن سينا للبنينعلميعبد هللا بشير محيسن كاظم4007111511017040

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمعتز باسل غني حلوص4008111521150063

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية441ثانوية مؤتة للبناتعلميريهام عبد الحسين زينل حسين4009111512116014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميحسين كريم مزهر حسين4010111511008035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميحارث حامد خيون فياض4011111511008027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440اعدادية السياب للبنينعلميحسين عباس فاضل صعب4012111511028031
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية439اعدادية المصطفى للبناتعلميفاطمة خالد حسيب محمد4013111512110159

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية439الثانوية المعينية للبنينعلمياحمد ماجد احمد جاسم4014111511022006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية439اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميعلي وعد نجم دوحي4015111511008100

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438ثانوية ابن سينا للبنينعلميمحمد كامل عباس ساهي4016111511017078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438ثانوية شط العرب للبناتعلميوصال حاتم مخلف كاظم4017111512062073

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية الوركاء للبنينعلميحسين قيس عباس حسوني4018111511027039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية الروابي للبنينعلميبشار غضبان سرحان عباس4019111511026022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية السياب للبنينعلمييوسف ليث سالم محسن4020111511028104

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438ثانوية هالة بنت خويلد للبناتعلميانوار قاسم لهمود شيرون4021111512099001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية العراق الجديد للبنينعلميطارق زياد نجيب عرب4022111511011090

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437ثانوية ابن سينا للبنينعلميمحمد محمود فاضل احمد4023111511017079

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437ثانوية زين العابدين للبنينعلميعلي جواد كاظم حسن4024111511037062

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية تطوان للبنينعلمياحمد طارق صالح احمد4025111511018007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية رفيدة للبناتادبيانبياء علي عبد اللطيف عبد الكريم4026111522106011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية ابابيل  للبناتادبيايالف رياض زكري محمد4027111522111007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408اعدادية السيدية للبنينادبيسجاد بهاء محمود زيدان4028111521004039

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية423اعدادية حماة للبناتعلميهاله سعدون حمزه غثوان4029111512084148

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية التقى للبناتعلميمالك رعد حمادي سلمان4030111512071130

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية الرضوان للبنينعلميوليد خالد حسين نجم4031111511034020

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية الحسين للبنينعلميسيف ستار مهلهل سوادي4032111511013047

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميابراهيم عامر محمود حسون4033111511008002

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية حليمة السعدية للبناتعلميفرح منير عبد اللطيف جاسم4034111512087012

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميشهد حمودي جمعه صدام4035111512077033

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية البتول للبناتعلميعالية فالح ناجي علي4036111512072053

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميسجى محمد عبد المنعم علوان4037111512076063

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلمييونس عبد الستار عبود حسين4038111511009155

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية الجمهورية للبناتعلميمنى لطيف فهد عباس4039111512068093

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية ابابيل  للبناتعلميزهراء محمد عبد الحسين حمزه4040111512111014

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية مريم العذراء للبناتعلميمريم عبد الكريم نوري مهدي4041111512073094

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميالحسن حسين رشيد طه4042111511016037

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية الزيتونة للبناتعلميوقار احمد عازم احمد4043111512061053

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية السيدية للبنينعلميعمر محمد عبد الجبار عبد هللا4044111511004198

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية اسماء للبناتعلمييسر ثائر جاسم محمد4045111512100052

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية الروابي للبنينعلميعز الدين عفتان غربي مجول4046111511026077
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موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية ذو الفقار للبنينعلميخالد عبد القادر احمد عوض4047111511006073

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية األمل للبناتعلميايالف عبد عافص حبيب4048111512065010

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميحامد فزع شالل نده4049111511156039

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية العال المسائية للبنينعلميمحمد سلمان فدعوس سلمان4050111511203182

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية المعارف للبنينعلميياسر باسم محمد حمزة4051111511005168

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي احمد طاهر حسين4052111511009076

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية زبيدة للبناتعلميغفران كاظم قاسم لعيبي4053111512108082

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية الحسين للبنينعلميايمن محمد عباس خليل4054111511013018

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية العال المسائية للبنينعلميابراهيم صبيح ابراهيم موسى4055111511203008

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية المحمودية للبنينعلميطيف عبد علي خضير سبع4056111511023054

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الوركاء للبنينعلميسجاد محمد جبار سعد4057111511027054

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميفاطمة ناجي هليل شريجي4058111512089056

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية النهضة المسائية للبناتعلميهدير ابراهيم خليل ابراهيم4059111512217040

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية العامل للبنينعلمياحمد رعد هاشم نعمه4060111511015007

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية زين العابدين للبنينعلميمصطفى علي نوري جلوب4061111511037105

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية المحبة للبنينعلميحسن قاسم نجم عبود4062111511003010

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية زبيدة للبناتعلميرحاب علي هادي غضيب4063111512108034

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية النهرين للبنينعلمييحيى محمد عبد المنعم علوان4064111511020110

كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية معن االهلية للبنينعلميمصطفى عمار طالب لطيف4065111511043016

كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية المصطفى للبناتعلمينور محمد هالل علي4066111512110198

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية609اعدادية الروابي للبنينعلميعلي خضير اسماعيل حربي4067111511026083

كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية606ثانوية دار المعارف األهلية للبنينعلميحسين علي حسين عبد هللا4068111511039009

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية563ثانوية الرباط للبناتعلميرفل عبد الجبار سلمان خضير4069111512121008

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية562اعدادية األمل للبناتعلميزهراء علي طاهر ياسر4070111512065033

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية559اعدادية عمر المختار للبناتعلمينبأ خالد علوان عريد4071111512081029

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية599اعدادية الروافد للبنينعلميعلي كامل عبد اللطيف جاسم4072111511025075

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية583.6ثانوية المتميزينعلميمصطفى أحمد جبار محسن4073111511010071

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية579اعدادية العراق الجديد للبنينعلميمصطفى طه طالب سلمان4074111511011177

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية577اعدادية المعراج للبنينعلميطه أحمد ناجي احمد4075111511024017

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية598اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميامير كاظم نواف كاظم4076111511009029

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية511اعدادية العامل للبنينعلميعلي حبيب حسين شكير4077111511015087

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية ابابيل  للبناتعلميعال احمد عبد عبد الحسن4078111512111027

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية دمشق للبنينعلميحارث ياسين طه جاسم4079111511021049

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية453ثانوية السماحة المسائية للبناتعلميهند حسين علي شيحان4080111512215047
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بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميهدير هادي حسن ناصر4081111512089074

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية450ثانوية اغادير للبناتعلميفاطمه منذر محمد خلف4082111512103077

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية المنهل للبناتعلميشهد فوزي محمد جواد حسن4083111512114064

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية العراق الجديد للبنينعلميغيث اسماعيل خليل علي4084111511011139

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443ثانوية المجد العربي للبنينعلمياحمد سعد علي حسين4085111511033002

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية443اعدادية الحسين للبنينعلميكرار بالل جابر عايد4086111511013079

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية442ثانوية رفيدة للبناتعلميعال عادل عبيد عبود4087111512106048

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية441ثانوية عائشة للبناتعلميسجى يوسف احمد ارميض4088111512082043

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميسهى اكرم خضير عباس4089111512089044

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440ثانوية تبوك للبناتعلميدنيا عبد الكريم كاظم غريب4090111512102028

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439ثانوية الفرات االهلية للبنينعلميعبد القادر حميد عبيد علوان4091111511041024

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية الروابي للبنينعلمياحمد عبد الرحمن احمد علوان4092111511026011

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية االخالص للبناتعلميايه احمد جاسم محمد4093111512112021

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية التقى للبناتعلميميار سالم محمد شارع4094111512071134

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية435اعدادية التقى للبناتعلميرقية قاسم محسن علي4095111512071058

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية551اعدادية المحمودية للبناتعلميرفل هشام محمد مجيد4096111512080049

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية501ثانوية االبتكار المختلطةعلميرانيا عبد ياسين ناصر4097111512151004

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479اعدادية المحمودية للبناتعلمياسماء عبد هللا عبد الرزاق احمد4098111512080004

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية474اعدادية الروافد للبنينعلميعمر فاضل عبيد ناصر4099111511025081

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية467ثانوية االبتكار المختلطةعلميكواكب سعيد عبد ابراهيم4100111512151014

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية رقية للبناتعلميايه صفاء شهاب احمد4101111512069004

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452ثانوية الجهاد المسائية للبنينعلميأمير علي جعيب كاظم4102111511200011

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية452اعدادية المحمودية للبنينعلمياحمد عماد خضير عباس4103111511023010

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الروافد للبنينعلمياحمد عادل عناد نايف4104111511025006

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية االبتكار المختلطةعلميسجى طالب مرشد عويد4105111512151009

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية عائشة للبناتعلميفاطمه شاكر غزال جدوع4106111512082055

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية440اعدادية حماة للبناتعلميسرى خضير عدنان جاسم4107111512084084

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية الخبير للبنينعلميعلي جليل مسلم صبيح4108111511007061

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438ثانوية نون والقلم األهلية للبناتعلميزينب عبد الكريم ماضي خلف4109111512097014

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية المحمودية للبناتعلميحنين علي مطر حمود4110111512080032

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية السياب للبنينعلميحسين عباس كاظم سلمان4111111511028032

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية ذات العيون للبناتعلميأديان حسن شاكر جواد4112111512104001

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436ثانوية الرباط للبناتعلميفاطمة علي عبيد جبر4113111512121019

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية المصطفى للبناتعلميمروة حسام احمد محمود4114111512110167
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المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية االمال للبناتعلميزهراء حسين علي حشيش4115111512070052

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية اسماء للبناتعلميزينب لؤي فؤاد ابراهيم4116111512100027

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الفارابي للبنينعلميعقيل قدري منهي سدخان4117111511002079

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية المحمودية للبناتعلميزينب صفاء عبد الكاظم عطيه4118111512080068

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية التقى للبناتعلميشهد حسن خضير عباس4119111512071094

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية البصرة للبناتعلميحنين جواد كاظم جواد4120111512109027

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية المحمودية للبنينعلميمحمد طالل عبد االمير ناجي4121111511023098

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية المصطفى للبناتعلميفاطمة حسن صادق حمودي4122111512110158

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية المحمودية للبناتعلميدعاء عمران غضبان وذاح4123111512080038

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية اسماء للبناتعلميرسل ثامر جواد خميس4124111512100016

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية حماة للبناتعلميميالد فارس وفيق عوده4125111512084130

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية427اعدادية حماة للبناتعلمينبراس فالح حسن حمود4126111512084133

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية العامل للبنينعلميالمختار صباح عبد الواحد شذر4127111511015023

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية البتول للبناتعلميمريم حافظ عبد الرزاق محمود4128111512072067

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الجمهورية للبناتعلميمريم محمد عبد هللا حسين4129111512068089

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية نور العلم للبناتعلميشهد عادل محمود حسين4130111512118018

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية العراق الجديد للبنينعلميزياد طارق عبد الكريم علوان4131111511011070

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية ابابيل  للبناتعلمياماني صدام عادل فاضل4132111512111003

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية هند للبناتعلميشهد هالل كريم دنان4133111512079035

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية نور العلم للبناتعلميأسماء فارس فوزي جمعة4134111512118001

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية االبتكار المختلطةعلميانور ماهر خميس علي4135111511151009

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميفهد جميل ظاهر محمد4136111511008107

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية البتول للبناتعلميندى حيدر صالح مهدي4137111512072073

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية النهرين للبنينعلمينورس جبار كاظم سلمان4138111511020106

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422ثانوية نون والقلم األهلية للبناتعلميفاطمة ياسين عطوان هتيمي4139111512097024

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية االصيل للبناتعلميرنا احمد صدام طعمه4140111512064034

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية حماة للبناتعلمينور خضير علي حسين4141111512084139

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية421اعدادية المحمودية للبنينعلميياسر حامد ناجي جاسم4142111511023129

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلمينور مهدي سلمان حسن4143111512066054

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية الضرغام للبنينعلميمصطفى اياد كاظم عبد هللا4144111511014050

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية دمشق للبنينعلميمحمود اسماعيل محمد حسين4145111511021191

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية المستقبل للبناتعلميضي زهير رزوقي جواد4146111512101059

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية السيدية للبنينعلميعبد الرحمن هاشم محمد علوان4147111511004140

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الروافد للبنينعلميسعد سامي سعد عبو4148111511025051
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المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية415اعدادية هند للبناتعلميتبارك حامد مظلوم كاظم4149111512079013

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية414اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعلي محمود محمد خليفه4150111511016116

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميمصطفى مهدي صالح مهدي4151111511016182

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية االنوار للبناتعلميكوثر حسن محمد جاسم4152111512085043

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية اليوسفية للبنينعلميحسن علي سليمان علوان4153111511001026

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية412اعدادية السيدية للبنينعلميمصطفى ناظم فاضل ابراهيم4154111511004275

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية المحمودية للبناتعلميدينا عالء ناجي محمود4155111512080040

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية411اعدادية السيدية للبنينعلميسجاد عامر عبد سلمان4156111511004104

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية410اعدادية الفارابي للبنينعلميمروان خضير كاظم عبود4157111511002142

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعمار نضال قاسم جاسم4158111511009096

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية الوركاء للبنينعلميطاهر غالب فاضل عباس4159111511027062

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية المحمودية للبنينعلمياحمد ماجد جاسم عياده4160111511023012

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية406ثانوية ذات العيون للبناتعلمينور كريم حمزه عبيد4161111512104064

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية االمال للبناتعلميياسمين صباح حسين نايف4162111512070133

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعدادية الروابي للبنينعلميايوب كاظم جاسم حمود4163111511026021

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الوركاء للبنينعلمياحمد قادر مجبل شياع4164111511027011

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية403اعدادية السيدية للبنينعلميبالل بشير عبد القادر حسين4165111511004067

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية مريم العذراء للبناتعلميعواطف جاسم نصيف جاسم4166111512073079

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية402اعدادية التقى للبناتعلميهديل عادل احمد كاظم4167111512071159

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية401اعدادية االخالص للبناتعلميمريم عدنان احمد جمعه4168111512112143

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية398ثانوية الجهاد المسائية للبنينعلميأحمد قاسم نعمه عبود4169111511200005

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية398اعدادية دمشق للبنينعلميرسول غانم مظلوم سلمان4170111511021070

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية398اعدادية مريم العذراء للبناتعلميهاجر حاتم كريم عبد4171111512073117

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية397اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد سعد محمود احمد4172111511009110

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية396اعدادية حماة للبناتعلميبراق كاظم ابراهيم محمود4173111512084029

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445اعدادية الحسين للبنينعلميسيف علي خليل ناجي4174111511013048

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية430اعدادية تطوان للبنينعلميعقيل حيدر عقيل محمد4175111511018087

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية429اعدادية البصرة للبناتعلميكوثر عبد االمير محمد جعفر مهدي4176111512109095

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية البصرة للبناتعلميسحر حسين طاهر مردان4177111512109070

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية519اعدادية الخبير للبنينعلميمحمد كاظم داخل فهد4178111511007087

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية481اعدادية المستقبل للبناتعلميهدى جاسم مسلم مهدي4179111512101090

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية المحمودية للبناتعلميرواء انور نعمان نجم4180111512080054

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية601.5الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلمينور الدين عامر عبد االمير حسين4181111511045027

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية519ثانوية الرباط للبناتعلميغفران ابراهيم جبار ياس4182111512121017
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كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية حماة للبناتعلميزينب ابراهيم مجيد مهدي4183111512084067

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية501اعدادية المنهل للبناتعلميميس خالد مصلح سلطان4184111512114088

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية409اعدادية ذو الفقار للبنينعلميمحمد عقيل محمد رضا4185111511006162

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية395اعدادية العراق الجديد للبنينعلمياحمد عالء عبد ناصر4186111511011021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الحسين للبنينعلميظاهر حميد فرهود راضي4187111511013052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447اعدادية المحمودية للبنينعلميسيف مجيد حميد جاسم4188111511023051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعلي محمد عبد الجبار رسول4189111511011132

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431ثانوية زين العابدين للبنينعلميمهدي علي عبد الكريم طه4190111511037111

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية النهرين للبنينعلميضياء خضير شحل جاسم4191111511020047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية العقيدة للبناتعلمينغم طالب ابراهيم حسين4192111512074082

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية426اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعثمان عمار منصور عبد سلمان4193111511009074

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية454اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلمييونس لؤي عبد االله عبد علي4194111511008165

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية االبتكار المختلطةعلميسراج سعد خضر ناصر4195111512151010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية447ثانوية الزيتونة للبناتعلمينبراس عماد حمدي ابراهيم4196111512061049

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434ثانوية عدن للبناتعلميأميره مظهر فارس جاسم4197111512094003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية431اعدادية المحمودية للبنينعلمياحمد اياد ربيع خضير4198111511023003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية428اعدادية دمشق للبنينعلميعزام توحيد كريم جاسم4199111511021126

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية عدن للبناتعلميرسل طارق سعيد أمين4200111512094024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية االقصى االهلية للبناتعلميتبارك وليد شخير حميد4201111512124004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميمصطفى محمد حسين لفته4202111511008143

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميشهد هادي مطرود حسن4203111512126036

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية نور العلم للبناتعلميآيات مؤيد عبد االمير جياد4204111512118004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية زبيدة للبناتعلميسندس عبد الكريم فائق توفيق4205111512108065

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية المجد العربي للبنينعلميعلي محمد جاسم محمد4206111511033020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية تطوان للبنينعلميمصطفى محمد جاسم محمد4207111511018162

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية416اعدادية الوركاء للبنينعلميحسين عالء رزوقي علي4208111511027034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية427ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيحسين سلمان حسين علي4209111521207023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية المحمودية للبنينادبيياسين صالح علي سيف4210111521023117

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية423ثانوية االبتكار المختلطةادبيبراء سهيل عبيد نايف4211111521151060

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419اعدادية المحمودية للبناتادبينور شاكر مصطفى شنيار4212111522080159

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419الخارجياتادبيسلوى جواد كاظم خلف4213111522401058

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية االبتكار المختلطةادبيمثنى كاظم خضير ساجت4214111521151045

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية اغادير للبناتادبيريام مروان محمود سامي محمد نجيب4215111522103024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية زبيدة للبناتادبيازهار عبد الكريم محسن عبد اللطيف4216111522108003
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية434اعدادية المستقبل للبناتعلميشهد مكي محمد علي حميد4217111512101057

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية418اعدادية الوركاء للبنينعلميمصطفى عباس جاسم محمود4218111511027121

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية455اعدادية المحمودية للبناتعلميعذراء عادل مزعل جابر4219111512080095

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الحسين للبنينعلميسجاد ضياء عبد الكاظم جاسم4220111511013043

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية المعارف للبنينعلميحسام مهند محمد مهدي4221111511005038

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية446اعدادية الفارابي للبنينعلميعلي محسن مطير راهي4222111511002101

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية النهرين للبنينعلميرياض سالم رضا جبار4223111511020036

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية499اعدادية المعراج للبنينعلميابراهيم خالد سلمان خضير4224111511024005

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية498ثانوية زبيدة للبناتعلميمالك محمد حسن مكرود4225111512108094

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية497اعدادية التقى للبناتعلمياروى رحيم ناصر حسين4226111512071010

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية496ثانوية زين العابدين للبنينعلميعلي عباس محسن كباش4227111511037070

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية446ثانوية زبيدة للبناتعلميزينب نجم عبد هللا شياع4228111512108055

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية418الثانوية المعينية للبنينعلميهدير ضياء عبد هللا بحر4229111511022056

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية412ثانوية الفرات االهلية للبنينعلميجعفر احمد جعفر عبد4230111511041012

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية404اعدادية الحكيم للبنينعلميمصطفى سمير عباس ابو الشون4231111511032062

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية391اعدادية تطوان للبنينعلميعمر رغيد شاكر عزيز4232111511018104

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية383اعدادية حماة للبناتعلميزمن عبد الوهاب هاشم عباس4233111512084063

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية383اعدادية المحمودية للبناتعلميشيماء تحسين حمادي حسين4234111512080084

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية371ثانوية تبوك للبناتعلميعائشه صالح نجم عبد هللا4235111512102062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673اعدادية المحمودية للبناتعلميسما معن عبد علي حسين4236111512080076

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673اعدادية المحمودية للبناتعلميرواء عباس عبد هللا صالح4237111512080055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية حماة للبناتعلميهبة وادي جديع سلمان4238111512084150

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية تطوان للبنينعلميمحمد عبد الرضا حسين عبود4239111511018134

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671ثانوية زبيدة للبناتعلميزهراء خليل ابراهيم محمد4240111512108043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية البصرة للبناتعلميزينب محمد خالد محمد4241111512109061

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية المصطفى للبناتعلميطيبة عباس خضير صبيح4242111512110148

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميزهراء زياد عطشان ميرخان4243111512076050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670اعدادية االمال للبناتعلمياشرقت عثمان علي حسين4244111512070012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669ثانوية عائشة للبناتعلمياسماء كاظم خضير ناصر4245111512082003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669ثانوية االنوار للبناتعلميريام حكمت جواد كاظم4246111512085019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية االمال للبناتعلميهجران مصطاف جاسم محمد4247111512070124

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية االخالص للبناتعلميرند اياد ياسين عباس4248111512112070

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667اعدادية المحمودية للبناتعلميسجى محمد عفلوك كاظم4249111512080075

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673اعدادية البتول للبناتعلميأية صالح مهدي جعفر4250111512072003
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميحنين زكي نوري كسار4251111512076031

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية شط العرب للبناتعلميزينه عادل سامي نوري4252111512062026

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664ثانوية النهضة للبناتعلميبنان عبد القادر نايف جاسم4253111512067021

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660ثانوية نون والقلم األهلية للبناتعلميآمال ماجد سلمان محمد4254111512097002

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660اعدادية الروافد للبنينعلميحيدر محسن رضا محسن4255111511025040

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميمصطفى احمد فاضل جداح4256111511156125

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية السياب للبنينعلميمصطفى جالل داود مزعل4257111511028091

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية النهرين للبنينعلمينوفل عبد هللا أحمد محمد4258111511020107

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية الجمهورية للبناتعلميرنا عادل محمود صالح4259111512068039

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية البصرة للبناتعلميانمار حسن عبد االمير عبد الحسين4260111512109013

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية الخبير للبنينعلميعلي عبد الستار فخري حمود4261111511007069

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620ثانوية زبيدة للبناتعلميغفران عالء فاضل كاطع4262111512108081

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.1ثانوية المتميزاتعلميرقيه علي قاسم جاسم4263111512113031

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618اعدادية حماة للبناتعلميتودد خالد عبد عواد4264111512084039

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية التقى للبناتعلميحوراء عزيز عبد عباس4265111512071040

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية المحمودية للبناتعلميديانا مؤيد شنور عوفي4266111512080039

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية حماة للبناتعلميلطيفه جبار فارس عليوي4267111512084117

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.6ثانوية المتميزاتعلميفاطمه حسن كاظم محسن4268111512113067

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614ثانوية عشتار للبناتعلميورود صالح حمادي علي4269111512086037

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية النهار للبناتعلميسالي علي عبد االله عبد الخالق4270111512127027

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613ثانوية شط العرب للبناتعلميريام اياد عبد الرحمن عبد الرزاق4271111512062022

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية هند للبناتعلمياستبرق رحمان بريسم مشكور4272111512079002

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية المصطفى للبناتعلميسجى عباس فاضل حلواص4273111512110119

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية هند للبناتعلميفاطمه حسين عبد هللا شبيب4274111512079043

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609ثانوية المعرفة للبناتعلمينازك ناهض محمد فياض4275111512133055

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية هند للبناتعلميلينا قيصر صالح عبيد4276111512079048

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية التقى للبناتعلميغدير خضير خليل عباس4277111512071111

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية هند للبناتعلميزهراء ابراهيم هوبي ابراهيم4278111512079025

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميياسمين عبد ستار جابر جاسم4279111512076116

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603ثانوية نور العلم للبناتعلميسرور محمد مجيد فرج4280111512118017

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603ثانوية النهضة للبناتعلميلبنى علي حسين سلوم4281111512067071

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية حماة للبناتعلميشهد مجاهد جاسم جواد4282111512084094

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602ثانوية الرباط للبناتعلميزهراء رعد محسن سلمان4283111512121009

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية المصطفى للبناتعلميهبة علي ذياب عبد السادة4284111512110207
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601ثانوية تل السمر للبناتعلميانسام بحر خلف محمد4285111512129003

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية حماة للبناتعلميموج فالح علي عبود4286111512084127

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية حماة للبناتعلميايات عدنان سعدي مظلوم4287111512084022

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598ثانوية النهضة للبناتعلمياساور كريم علي بخيت4288111512067006

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598اعدادية المصطفى للبناتعلمينور محمد جاسم مشيخر4289111512110197

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597اعدادية رقية للبناتعلميسهى محسن عبد رديني4290111512069016

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597ثانوية السماحة المسائية للبناتعلميرانيه احمد عوده جوده4291111512215016

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596اعدادية المستقبل للبناتعلميهاله لؤي شحاذة فتحي4292111512101089

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594اعدادية المصطفى للبناتعلميايه سالم محيسن محيميد4293111512110020

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592ثانوية شط العرب للبناتعلميضحى ناظم مصطفى محمد4294111512062033

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591اعدادية األمل للبناتعلميفاطمه علي طاهر ياسر4295111512065057

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591ثانوية عدن للبناتعلميضحى عبد هللا عيسى ابراهيم4296111512094041

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591اعدادية البتول للبناتعلميمريم مطلب شالل عفره4297111512072068

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590ثانوية الرباط للبناتعلمينور اركان حمود رميض4298111512121024

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميتبارك هادي حسن ناصر4299111512089011

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590ثانوية عائشة للبناتعلمينوره سعد رسول نوفل4300111512082072

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميزهراء صباح دعيبل موسى4301111512066023

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589ثانوية عائشة للبناتعلمييقين سامي سعد عبو4302111512082082

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية حماة للبناتعلمينغم يونس سلمان خيال4303111512084135

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميآيه نعمه عباس كاظم4304111512089003

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584اعدادية التقى للبناتعلميعبير احمد كاظم علكم4305111512071104

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584اعدادية هند للبناتعلمياسراء سعد حسين خفيف4306111512079003

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584اعدادية عمر المختار للبناتعلميزينب جاسم فرحان منصور4307111512081008

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580ثانوية االنوار للبناتعلميزينب خالد خضير حسين4308111512085024

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580اعدادية البتول للبناتعلميسونيا وليد مدلول عرسان4309111512072044

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576ثانوية تبوك للبناتعلمينور ناظم محسن علي4310111512102092

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576ثانوية زبيدة للبناتعلميرغد نجم عبد هللا محمد4311111512108038

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573ثانوية العزة للبناتعلميفرح حيدر علي بخيت4312111512060013

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573اعدادية مريم العذراء للبناتعلميفرح محمد علي حسين4313111512073087

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573اعدادية حماة للبناتعلميفاطمه احمد كاظم حسوني4314111512084110

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميهيلين فاضل عامر شجز4315111512076115

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميتبارك حامد عبود محسن4316111512126008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666اعدادية المحمودية للبناتعلمييقين كريم صلهوم محمد4317111512080144

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665اعدادية حماة للبناتعلمينبأ ناصح محمد عبد4318111512084132
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميزهراء هادي ناصر فاضل4319111512126025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652ثانوية ظفار للبناتعلميفاطمه عالء حسين جبر4320111512091039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651اعدادية الروابي للبنينعلمياحمد صالح مهدي شالل4321111511026009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650ثانوية المعرفة للبناتعلميايمان علي عطيه مراح4322111512133011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650اعدادية المحمودية للبناتعلميشيماء كاظم كماز ضريس4323111512080086

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648اعدادية الروافد للبنينعلمييحيى جاسم محمد منصور4324111511025113

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647ثانوية هالة بنت خويلد للبناتعلميمروة وليد فارس هجيج4325111512099016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647اعدادية الفارابي للبنينعلميأحمد مهدي عبد الصاحب عبد العزيز4326111511002012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647اعدادية حماة للبناتعلميامنه محمد سعود محمد4327111512084017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية البصرة للبناتعلميغفران حسن هادي كاظم4328111512109087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644ثانوية االنوار للبناتعلميزهراء حسين علي حسين4329111512085021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643اعدادية األمل للبناتعلميالحوراء ثائر مجيد صادق4330111512065009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642اعدادية الجمهورية للبناتعلميدالل رحمن عالوي محمد4331111512068030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642اعدادية النهرين للبنينعلميسلوان داود صباح محسن4332111511020044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلمياريج يونس سلطان خلف4333111512076009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميضحى صباح عبد فليح4334111512066033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640ثانوية زين العابدين للبنينعلمياحمد جبار ستار نصر هللا4335111511037005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639ثانوية زين العابدين للبنينعلميعبد الرحمن رياض عبد هللا عبد الحسن4336111511037052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميايات محمد مشتت محسن4337111512076016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميآيه محمد عبد هللا محمد4338111512092002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636ثانوية شط العرب للبناتعلميفاطمه بهاء عبد الرزاق عبد القادر4339111512062042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636ثانوية ذات العيون للبناتعلميجنان جاسم منصور الزم4340111512104013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635اعدادية حماة للبناتعلميسبأ بكر حسن ابراهيم4341111512084080

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635ثانوية ابن سينا للبنينعلميقاسم اسعد حسين محمد4342111511017063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635اعدادية هند للبناتعلميمروه ماجد كاطع مجيد4343111512079050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميعماد احمد سليمان حسن4344111511156089

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633ثانوية المودة للبناتعلميسجى ثامر عبد الهادي ابراهيم4345111512090012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلمياوس شعبان كريم جاسم4346111511156025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632ثانوية المتميزاتعلميآمنه جنيد جودت عارف4347111512113002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632ثانوية الزيتونة للبناتعلميشيرين فيصل علي سليمان4348111512061029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميبراء عباس جاسم موسى4349111512089008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية حماة للبناتعلميزيتون منصور عبد هللا ابراهيم4350111512084066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630ثانوية عائشة للبناتعلميبان عبد هللا جدوع كريم4351111512082013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية الروابي للبنينعلميعبد هللا حسين محسن خليل4352111511026068
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية رقية للبناتعلميضحى محمد حميد كريم4353111512069020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية االمال للبناتعلمياطياف حسن علي حسين4354111512070013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميغدير صالح اسماعيل عبد الرضا4355111512077035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628ثانوية ابن سينا للبنينعلميعمر ابراهيم محمد عبد4356111511017056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية المحمودية للبناتعلميازل سليمان عبد جميل4357111512080001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي ياسين مجيد لطيف4358111511009092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627ثانوية الضرغام للبنينعلميشهاب جاسم احمد مهدي4359111511014019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية البتول للبناتعلميمريم جمال فاضل سامي4360111512072066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627ثانوية المعرفة للبناتعلميضحى عبد العزيز موسى علي4361111512133042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية ذو الفقار للبنينعلمياحمد فيصل غازي حسن4362111511006021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعبد هللا سالم حسين علوان4363111511011098

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية المحمودية للبنينعلميقاسم عبد االمير فليح حسين4364111511023091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625ثانوية تبوك للبناتعلميمينا رائد سعدون عباس4365111512102080

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية المحمودية للبناتعلميامال علي عبد الحسين شهيب4366111512080008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625ثانوية ابن سينا للبنينعلميمرتضى خالد نجم عبد4367111511017084

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميعمر حافظ فاضل جار هللا4368111511156091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623ثانوية العال المسائية للبنينعلميحسام صالح حسن حمد4369111511203056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية النهار للبناتعلميهبه جسام محمد عداي4370111512127046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622ثانوية االبتكار المختلطةعلميعبد هللا هادي كريم بريسم4371111511151030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي راضي كرم عبود4372111511009083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621ثانوية االبتكار المختلطةعلميسالم شاكر محمود فزع4373111511151020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية هند للبناتعلمينورا حمزه نوري ربيع4374111512079058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميدعاء عبود عباس عبود4375111512126015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621ثانوية عشتار للبناتعلمياسماء فيصل حمادي فياض4376111512086006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية حماة للبناتعلمينجوى موسى محمود علي4377111512084134

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621ثانوية اسماء للبناتعلميسرور سلمان محمد كاظم4378111512100030

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597اعدادية تطوان للبنينعلميحيدر قيصر حمدي حافظ4379111511018181

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميمثنى محمد عبد جاسم4380111511156102

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.4الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميعلي كاظم جواد علي4381111511045013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميسجى حيدر سليم عبد الغني4382111512075049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551ثانوية زبيدة للبناتعلمياية احمد عبيد حسون4383111512108013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549اعدادية التقى للبناتعلميصفا بسيم عبد السميع مهدي4384111512071096

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى674اعدادية المصطفى للبناتعلميفرح صادق خلف علي4385111512110162

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى613.9ثانوية المتميزينعلمييوسف أحمد فاضل فتاح4386111511010081
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى510ثانوية الرباط للبناتعلميسجى ثائر حيدر علوان4387111512121012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى497ثانوية العقيدة للبناتعلميدعاء وسام عادل احمد4388111512074020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية المعارف للبنينعلمياسامة حاتم ثامر سرحان4389111511005023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى495ثانوية بغداد األهلية للبناتعلميرانيه رشاد عبد الرزاق دحام4390111512107005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى483ثانوية العال المسائية للبنينعلميحيدر محمد خلف محمد4391111511203073

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى481اعدادية المنهل للبناتعلميمريم حمادي خلف سرحان4392111512114082

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى472ثانوية زين العابدين للبنينعلمياثير موفق عبد االله شريف4393111511037004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية اغادير للبناتعلميرحمه فراس حربون حردان4394111512103032

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية الخبير للبنينعلميسجاد هادي عبد الحسن زاير4395111511007039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية الخبير للبنينعلميحيدر محمد سلمان صبري4396111511007034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية البتول للبناتعلمياسراء رياض مجيد عبد4397111512072010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية اغادير للبناتعلميايه عماد كريم محمد4398111512103018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميمصطفى محمد سلمان محمد4399111511016180

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية االقصى االهلية للبناتعلميطيبه عقيل عبد علي ردام4400111512124011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية عمر المختار للبناتعلميهدى علي طعمه جبر4401111512081035

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية التقى للبناتعلميهدى كاظم سوادي موزان4402111512071158

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميليث صباح دحام احمد4403111511156099

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية الزيتونة للبناتعلميرونق محمد عبد الحسين كامل4404111512061020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية االمال للبناتعلميهديل باسم محمد سلمان4405111512070128

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية العقيدة للبناتعلميهدى ثائر ناصر شاوي4406111512074089

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية العقيدة للبناتعلميزهراء شهاب جعفر عبيد4407111512074038

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية الزهراء للبناتعلميبلسم سالم فتاح عواد4408111512088005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية المتميزاتعلميفاطمه الزهراء هيثم ضياء حسين4409111512113066

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية االخالص للبناتعلميزلفا لؤي نجاح عباس4410111512112075

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية الوركاء للبنينعلمياحمد عبد الوهاب حسين علوان4411111511027009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية الوركاء للبنينعلميبارق حسام صاحب حسون4412111511027021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية الوركاء للبنينعلميمرتضى عادل ناصر عليخ4413111511027112

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453ثانوية الضرغام للبنينعلميماهر حامد عبد هللا موسى4414111511014041

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية التقى للبناتعلميسيماء خضير عباس دهش4415111512071093

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية التقى للبناتعلميرفيدة احمد خضير حسون4416111512071056

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية ذو الفقار للبنينعلميعالء محمد كاظم جياد4417111511006112

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية السيدية للبنينعلميبارق حسين محمد خلف4418111511004065

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية مؤتة للبناتعلميبراء محمد عبود عباس4419111512116006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية الثوار للبنينعلميمصطفى جمال محمد سبع4420111511012050

184 من 130صفحة 
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451الثانوية المعينية للبنينعلميمنذر صدام حسين كاظم4421111511022053

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية زين العابدين للبنينعلميحسن مهدي خليل مهدي4422111511037028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية العقيدة للبناتعلميرشا خالد صبري سلمان4423111512074025

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية السياب للبنينعلميأحمد سعد عبد علي4424111511028008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية ذو النورين للبنينعلميعبد العزيز عامر رحمان دويج4425111511019033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية انوار بغداد االهلية للبنينعلميسيف جمال غازي تركي4426111511036011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية التقى للبناتعلمينور نصير مهدي هادي4427111512071152

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية الثوار للبنينعلمياوس عادل مزعل فرحان4428111511012016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية ذو الفقار للبنينعلمينور الدين نهاد جميل سليمان4429111511006197

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية البصرة للبناتعلميفاطمه محمد عاشور عباس4430111512109091

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية تبوك للبناتعلميرسل حميد سلمان شبيب4431111512102032

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية الحسين للبنينعلميعلي خميس غبن حسين4432111511013066

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية هند للبناتعلميتبارك حسين عبيد عليوي4433111512079014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعمر حسين أحمد طامي4434111511016124

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية دمشق للبنينعلميسيف هللا سعد ناجي عبد هللا4435111511021078

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية ابن سينا للبنينعلميمحمد كاظم حسين فاضل4436111511017077

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية نور العلم للبناتعلميرويدة اسماعيل كريم حسن4437111512118013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447.2ثانوية زين العابدين للبنينعلميمصطفى عماد نعيم عبد الحسن4438111511037106

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية الزيتونة للبناتعلميكوثر حسن محمد حسين حسن4439111512061040

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية النهضة المسائية للبناتعلميلمى سمير حربي محمود4440111512217027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلمياركان سلمان حبيب خضر4441111511008016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية العامل للبنينعلميبهاء الدين معتبر علي عباس4442111511015035

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية النهضة للبناتعلميصفا أمين شاكر عباس4443111512067055

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية السيدية للبنينعلميزياد طارق احمد فاضل4444111511004097

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية زبيدة للبناتعلميسجى علي حسن نعمه4445111512108062

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية البصرة للبناتعلميهدى حسن هادي كاظم4446111512109120

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية رفيدة للبناتعلميغدير محمد عدنان عبد الرزاق4447111512106049

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية التقى للبناتعلميفرح جليل محمود حسين4448111512071119

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية زبيدة للبناتعلمياسراء عباس حنش مويح4449111512108004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية العامل للبنينعلمياحمد ماجد ياسين مهدي4450111511015016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميوسام أثير ستار جبار4451111511016192

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية اسماء للبناتعلمينور اكرم كريم نعمه4452111512100047

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية ذات العيون للبناتعلميهدى نعيم كاطع علي4453111512104068

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية االخالص للبناتعلميفاطمه حاكم اكريم نجم4454111512112132

184 من 131صفحة 
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية عائشة للبناتعلمينور عالء حسين علي4455111512082071

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية مريم العذراء للبناتعلميمريم فارس داود سلمان4456111512073095

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية السياب للبنينعلميحسين علي قاسم حمدان4457111511028035

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميمحمد جاسم سعيد عجيمي4458111511016141

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية الفارابي للبنينعلمينور الدين جاسم محمد خلف4459111511002155

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية المحمودية للبناتعلميفاطمه علي حاتم علي4460111512080106

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445الثانوية المعينية للبنينعلميبارق عبد الرزاق ناجي عبد هللا4461111511022010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية االصيل للبناتعلميفرح عبد الكريم حامد حسن4462111512064070

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميخضر ليث شاكر محمود4463111511016060

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعمر أحمد محمد فرج4464111511016121

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية االمال للبناتعلمينور هادي احمد مراد4465111512070118

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية الوركاء للبنينعلميامير هيثم محمد ناجي4466111511027016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية الجهاد المسائية للبنينعلميزيدون علي محمد حمزة4467111511200070

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية المنهل للبناتعلمينور محمود جالب مزعل4468111512114100

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية االخالص للبناتعلميوسن محمد داود سلمان4469111512112175

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية زبيدة للبناتعلميمنار علي كريم عبد الحسين4470111512108095

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية ذات العيون للبناتعلميهبه فاضل جلوب عبود4471111512104067

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية الجمهورية للبناتعلميرؤى عامر علي حسين4472111512068033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية حماة للبناتعلميمروه نعمه فرحان عزيز4473111512084120

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية شط العرب للبناتعلميشهد نضال هادي ناجي4474111512062030

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعلي ابراهيم خالد عبد4475111511016100

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية النهار للبناتعلميرنا يوسف شمخي مهودر4476111512127020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية الزهور للبناتعلميميس سلمان عبد هللا مزعل4477111512078029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية اغادير للبناتعلميهديل مازن عبد الحميد جواد4478111512103108

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية المصطفى للبناتعلمينور عباس فاضل مهدي4479111512110193

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية البتول للبناتعلميرانيه خالد حمد جاسم4480111512072029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلمياسراء خليل عبد هللا ناصر4481111512075006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية مؤتة للبناتعلميعبير نجم عبد الساده عبد4482111512116021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية السماحة المسائية للبناتعلميسارة خالد شرهان داخل4483111512215028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية الزهور للبناتعلميآمين رعد محمد سلمان4484111512078002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية التقى للبناتعلميرانيا عقيل سالم جلود4485111512071046

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية التقى للبناتعلميصفا تركي عبادي مسلم4486111512071097

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية التقى للبناتعلميطيبة رضوان مردان غانم4487111512071102

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية النهضة للبناتعلميتغريد حسين عبيد ضاحي4488111512067024

184 من 132صفحة 
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميايالف سالم مجهول وايش4489111512066010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية المستقبل للبناتعلميآيه حسين علي صالح4490111512101004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية مريم العذراء للبناتعلميزينب ياسر مصطفى حسين4491111512073052

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية األقصى األهلية للبنينعلمياحمد حسام صباح ناصر4492111511040002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميأحمد كاظم داود فرحان4493111511016018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميهبه عالوي حسن عبد4494111512076108

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية المصطفى للبناتعلميزهراء موفق صوفان ربيع4495111512110083

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية االخالص للبناتعلميفاتن فاضل جاسم خضير4496111512112130

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية تطوان للبنينعلميعبد الرحمن جاسم محمد خليفة4497111511018067

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440الثانوية المعينية للبنينعلميروكان هادي شاكر ظفير4498111511022018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميسيف امير طالب مشتاق4499111511009060

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية المستقبل للبناتعلميزهراء صفاء عباس راهي4500111512101043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية مريم العذراء للبناتعلميحوراء حازم سالم خلف4501111512073028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الوركاء للبنينعلميزيد لطيف كريم مزهر4502111511027046

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعمر عامر داود حسين4503111511016129

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية العراق الجديد للبنينعلميابراهيم صفاء محمد علي4504111511011004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية المجد العربي للبنينعلميضرغام جمعه خزعل غضبان4505111511033014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية العزة للبناتعلميدعاء بهاء جاسم محمد4506111512060004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميمنتظر محمد جالوي راضي4507111511008149

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميمروه سعدي عبد الحسين طاهر4508111512076086

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الجمهورية للبناتعلمياشرقت عامر احمد رجب4509111512068003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الجمهورية للبناتعلميساره فوزي فاضل عباس4510111512068054

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية االخالص للبناتعلميلبنى حميد مجيد محي4511111512112139

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية المصطفى للبناتعلميسارة صبحي داود سلمان4512111512110112

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية المنهل للبناتعلميحنين محمد عبد الرحمن محمود4513111512114024

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية المحمودية للبناتعلميفاطمه كاظم عبيد خلف4514111512080107

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية المحبة للبنينعلميجاسم حامد جاسم درويش4515111511003008

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الوركاء للبنينعلميزين العابدين عالء كاظم حسين4516111511027048

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى617ثانوية تبوك للبناتعلمينور مؤيد حمزة عبد هللا4517111512102091

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية المحبة للبنينعلميأحمد فالح توفيق عمران4518111511003004

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى611ثانوية المتميزاتعلميريم ياسر عبد الساده شكر4519111512113036

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى609ثانوية رفيدة للبناتعلميامنه وليد حربي سلمان4520111512106006

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية التعاون للبناتعلميفاتن رافد شكوري فرحان4521111512105086

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية المنهل للبناتعلميرانيه طارق خزعل عبد الجليل4522111512114029

184 من 133صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية زبيدة للبناتعلميمنتهى ادور دبدب لفته4523111512108096

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية زين العابدين للبنينعلميعباس سمير عبد رسن4524111511037051

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية مؤتة للبناتعلميتبارك عبد العزيز سلمان حسين4525111512116007

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية تطوان للبنينعلميعبد الرحمن قاسم شياع مرزه4526111511018068

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى604ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميافتخار حسين علي عبد الرضا4527111512066004

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى603اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميزهراء رياض خلف جابر4528111512076049

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية الروابي للبنينعلمياحمد حمدان حسون جاسم4529111511026006

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602ثانوية ذات العيون للبناتعلميطيبه ابراهيم عباس مهدي4530111512104037

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى601ثانوية تبوك للبناتعلميمريم قصي عاصي عبد4531111512102076

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية االخالص للبناتعلميزينب صباح نوري متعب4532111512112086

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600ثانوية الصحة األهلية للبناتعلميامنه سجال حسن محمد4533111512096004

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600ثانوية عشتار للبناتعلميرفل كمال عبد االمير كاظم4534111512086017

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600ثانوية رفيدة للبناتعلميميناس وليد خالد كاظم4535111512106061

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية تطوان للبنينعلميصباح محمد سمير عبد الحفيظ محمد4536111511018056

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى599ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميبالل عزيز فهد احمد4537111511156032

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى598اعدادية العراق الجديد للبنينعلميمصطفى عبد السالم عبد الحمزة كارودي4538111511011179

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى598اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي عبد الجليل عباس جاسم4539111511009086

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى598اعدادية السياب للبنينعلميأحمد عبد الجليل عباس عودة4540111511028010

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى596اعدادية االمال للبناتعلميعائشه خالد منعم حميد4541111512070082

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى596اعدادية دمشق للبنينعلميمحمد نعمان علي حسين4542111511021188

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى596اعدادية التعاون للبناتعلمينور باقر جعفر عواد4543111512105107

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى595ثانوية الثوار للبنينعلميعبد الرحمن كمال خليف حسن4544111511012026

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية تطوان للبنينعلميمرتضى لفته مطرود زناد4545111511018148

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية السيدية للبنينعلميعلي رائد جبار قاسم4546111511004168

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية السياب للبنينعلميحسين علي عبد الكريم جابر4547111511028033

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية المستقبل للبناتعلميرغد محمد هادي رشيد4548111512101036

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلمياحمد حيدر كريم ذياب4549111511009008

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592.6ثانوية المتميزاتعلميدانيه عالء سليم ذيبان4550111512113022

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592ثانوية تبوك للبناتعلميانفال سرمد احمد حمد4551111512102011

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592اعدادية المنهل للبناتعلميايه خضير عباس داود4552111512114009

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592ثانوية العقيدة للبناتعلميرانيا وجيه عبد الستار محجوب4553111512074023

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592ثانوية حليمة السعدية للبناتعلميمريم ليث فاروق محمود4554111512087016

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592ثانوية ذات النطاقين للبناتعلميزهراء نصير عدنان عبد الحسين4555111512077024

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى591اعدادية السيدية للبنينعلمياوس لؤي خالد عبد هللا4556111511004060
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بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى591ثانوية اغادير للبناتعلميشهد تحرير جبير حرج4557111512103061

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى591ثانوية الصحة األهلية للبناتعلمينبا سركوت وهبي عبد الرحمن4558111512096031

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى591اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميزينب حمود عبد المنعم حمود4559111512076054

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى590اعدادية المحبة للبنينعلميأحمد حازم فرهود حسين4560111511003002

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية التعاون للبناتعلميبراق اكرم عبد الحسن محمد4561111512105017

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية السيدية للبنينعلميسيف خالد فاخر حسان4562111511004111

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى587ثانوية مؤتة للبناتعلميساره ماجد شاكر لفته4563111512116017

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى587ثانوية تبوك للبناتعلميدانية اياد فخري هالل4564111512102027

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى587ثانوية شط العرب للبناتعلميعبير احمد عبد الواحد توفيق4565111512062038

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586.2ثانوية المتميزاتعلمييسرى رائد صبيح عبد الصاحب4566111512113100

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية الروافد للبنينعلميأحمد سالم ضاري خميس4567111511025005

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية الروافد للبنينعلميعباس فاضل جمعه مطر4568111511025061

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية االصيل للبناتعلميديانا عادل جليل عذير4569111512064027

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميمحمد كريم حسين شرموط4570111511016156

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586اعدادية الروابي للبنينعلميسؤدد حسن عباس حمود4571111511026050

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى666ثانوية النهضة للبناتعلمينور عبد الرزاق محمد امين علي4572111512067085

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى634ثانوية شط العرب للبناتعلميميسم جاسم محمد سهيل4573111512062057

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية العامل للبنينعلمياوس عباس حسين علي4574111511015030

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية التقى للبناتعلميزهراء ايوب زكي سعيد4575111512071064

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية المستقبل للبناتعلميريام حازم احمد ابراهيم4576111512101040

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى625.7ثانوية المتميزينعلميمصطفى كريم عبيد حسن4577111511010075

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية تطوان للبنينعلميمحمد عبد هللا كاظم ابراهيم4578111511018138

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى625ثانوية النهضة للبناتعلمياالء عبد الرحمن عبيد سهيل4579111512067010

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى622ثانوية المودة للبناتعلميتبارك كريم قاسم محمد4580111512090004

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية التعاون للبناتعلميفرح احمد جميل جسوم4581111512105090

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية البتول للبناتعلميضحى حيدر ابراهيم جبر4582111512072047

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية المحبة للبنينعلميحسين أحمد داود سلمان4583111511003011

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى619ثانوية الزهراء للبناتعلميغصون صالح مهدي كاظم4584111512088026

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية الوركاء للبنينعلمياحمد صادق حسن رسن4585111511027004

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى618ثانوية هالة بنت خويلد للبناتعلميدعاء علي حسين عبد هللا4586111512099006

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية تطوان للبنينعلميمحمد ابراهيم عبد هللا ثجيل4587111511018118

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى موفق حسين عباس4588111511009136

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية العراق الجديد للبنينعلميحيدر رعد سعدون سحاب4589111511011059

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى615ثانوية الزهراء للبناتعلميساره جاسم رسن جري4590111512088019
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بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية الحسين للبنينعلميمصطفى محمد عبد رباط4591111511013110

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية تطوان للبنينعلميمرتضى ناصح عبد االمير ناجي4592111511018149

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى614ثانوية اسماء للبناتعلميراويه مؤازر اسماعيل خليل4593111512100014

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية المنهل للبناتعلميفرح كريم عباس حمزه4594111512114078

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعمر محسن حسين عودة4595111511011138

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية حماة للبناتعلميصابرين وليد هاشم ناصر4596111512084096

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية المعارف للبنينعلمينوار رعد طالب زبار4597111511005164

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى612اعدادية األمل للبناتعلميسرور سالم علي سلمان4598111512065046

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611ثانوية الزيتونة للبناتعلميزهراء واثق منعثر كولي4599111512061024

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية الجمهورية للبناتعلميهوازن ماجد خضير عبد هللا4600111512068107

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية العامل للبنينعلميزيد صبار زيد عباس4601111511015058

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية تطوان للبنينعلميعلي سامي محمد شالل4602111511018091

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611ثانوية وهران للبناتعلمينبأ احمد صبحي احمد4603111512115018

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية التقى للبناتعلمينور الهدى عباس فاضل بيدي4604111512071145

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية المستقبل للبناتعلميدعاء حاتم مدحي محمد4605111512101025

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية األمل للبناتعلميسلسبيل سعد حاتم محمد4606111512065049

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610ثانوية الدورة األهلية للبناتعلميهدى ستار مجيد صالح4607111512093020

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية التقى للبناتعلميعلياء مصطفى ناصر خضير4608111512071108

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية التعاون للبناتعلميسحر عبد الكريم خليل رضا4609111512105065

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608ثانوية تبوك للبناتعلميسال علي عبد الكريم رضا4610111512102054

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية المستقبل للبناتعلميمنار فاضل عباس هادي4611111512101079

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية تطوان للبنينعلمياندراوس مال هللا توماس عبد العزيز4612111511018022

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية العراق الجديد للبنينعلميجعفر علي علوان خريبط4613111511011044

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية المعارف للبنينعلمياحمد صالح حماده ياسين4614111511005013

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى607.9ثانوية زين العابدين للبنينعلمياحمد محمد رحيم حافظ4615111511037013

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى607ثانوية شط العرب للبناتعلمينورا احسان علي شريف4616111512062064

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية السياب للبنينعلميعلي تحسين مزهر هاشم4617111511028062

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية التقى للبناتعلميزهراء علي حسين عباس4618111512071070

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية العراق الجديد للبنينعلميقصي حسين مرداس كاظم4619111511011142

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية المنهل للبناتعلميريهام عبد هللا فاضل ناصر4620111512114039

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميبشار جبار عبد زيد علوان4621111511016041

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية العال المسائية للبنينعلمياحمد صادق حميد مشجل4622111511203021

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية السيدية للبنينعلميعبد الحميد عبد هللا مطر عواد4623111511004131

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية العراق الجديد للبنينعلميمنتظر كاظم محمد عالوي4624111511011189
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى571اعدادية االمال للبناتعلميدنيا عبد الرزاق قاسم محمود4625111512070036

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى570ثانوية زين العابدين للبنينعلميحسين علي محمد حبيب4626111511037034

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى570ثانوية رفيدة للبناتعلميصبا حامد حسن مخيلف4627111512106044

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى568اعدادية التقى للبناتعلميايمان عباس جاسم محسن4628111512071022

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى566ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميرنده صالح ناجي كاظم4629111512089024

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى562ثانوية تبوك للبناتعلميزينب سالم حنون سعيد4630111512102046

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى562ثانوية الفرات االهلية للبنينعلميغالب ياسين عبد طه4631111511041032

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى561ثانوية زين العابدين للبنينعلميعلي عبد الحميد سالم عبد الكريم4632111511037071

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى561اعدادية المصطفى للبناتعلميتبارك محمد حسين عباس4633111512110035

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى560اعدادية التقى للبناتعلميتبارك طارق ياسين جار هللا4634111512071033

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى559ثانوية زبيدة للبناتعلميرفيدة علي عبد الحسين سلمان4635111512108039

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى558اعدادية االخالص للبناتعلمينسرين طارق ابراهيم حسين4636111512112155

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى556اعدادية عمر المختار للبناتعلميعال عالء نوري طعمة4637111512081022

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى554ثانوية ذو النورين للبنينعلمياحمد سالم محسن علي4638111511019002

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى553اعدادية مريم العذراء للبناتعلميياسمين شاكر احمد صالح4639111512073123

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى551ثانوية االنوار للبناتعلميبشائر جواد كاظم معيلي4640111512085007

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى550ثانوية تبوك للبناتعلميرفل علي فاضل مهدي4641111512102036

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى550ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميغفران عباس جاسم موسى4642111512089055

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى546اعدادية المنهل للبناتعلميشهد عبد هللا شوان كاطع4643111512114063

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى545.7ثانوية زين العابدين للبنينعلميعبد هللا عدنان غالي هوين4644111511037057

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى544اعدادية الفارابي للبنينعلميمحمد باسم سعدون يوسف4645111511002128

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى542اعدادية مريم العذراء للبناتعلميسجى عبد المنعم مطر عبد الرضا4646111512073060

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى542ثانوية الفرات االهلية للبنينعلميمرتضى محمود حميد حسن4647111511041044

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى536اعدادية السياب للبنينعلميأوباليد ميخائيل خوشابة ميخائيل4648111511028016

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى536اعدادية ذو الفقار للبنينعلميسيف حيدر خالد كاظم4649111511006090

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى532اعدادية تطوان للبنينعلميمحمود نعمة خضير علوان4650111511018146

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى531اعدادية األمل للبناتعلميزهراء محمود علي مهيدي4651111512065034

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى530ثانوية النهضة للبناتعلمينهى محمد صبار خلف4652111512067100

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى529ثانوية اغادير للبناتعلميعلياء يونس احمد عبد4653111512103068

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى529اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميفهد علي عبد هللا بديوي4654111511009099

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى528ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميفرح هاشم شهاب احمد4655111512075070

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى527اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد علي حسين حيدر4656111511009113

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى525اعدادية الفارابي للبنينعلميامير اياد عبد الكريم حسن4657111511002026

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى524اعدادية التعاون للبناتعلميرسل كاظم حسين كاظم4658111512105035
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى522الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلميمحمد عباس محمد محسن4659111511045021

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى522ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميخنساء صبيح ابراهيم موسى4660111512075020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى522ثانوية رفيدة للبناتعلميرانيا عامر كليبان حسين4661111512106019

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى521اعدادية العامل للبنينعلميمصطفى ضياء احمد كاطع4662111511015136

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى520ثانوية تل السمر للبناتعلميمروة يعقوب يوسف محمد4663111512129008

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى520اعدادية المستقبل للبناتعلميطيبة ادهم عادل نصيف4664111512101060

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى517اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعلي صالح هادي خلف4665111511009084

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى516اعدادية المنهل للبناتعلميسجى حيدر راعي عبود4666111512114059

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى516اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميشجن محمد مهاوي حسن4667111512076070

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى513اعدادية البتول للبناتعلميخالدة نصر فرحان عبد هللا4668111512072019

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى511اعدادية االخالص للبناتعلميعال خلف مجيد حسين4669111512112125

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى510اعدادية السيدية للبنينعلميفهد مؤيد كامل جسام4670111511004205

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية التقى للبناتعلميهبة مجيد فنيطل عبد4671111512071153

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية السياب للبنينعلميعباس عبد االمير خلف جودة4672111511028056

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية السياب للبنينعلميحيدر حامد توفيق جواد4673111511028037

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية المحمودية للبنينعلميابراهيم شوقي عبد االمير خضير4674111511023002

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلمينبأ صباح خضير عبود4675111512075083

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى507ثانوية النهضة للبناتعلميدعاء ابراهيم حسين علي4676111512067030

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى507اعدادية البصرة للبناتعلميزمن زيدان تركي خضر4677111512109046

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506.4ثانوية المتميزاتعلميساره منذر محمد حسين4678111512113048

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506ثانوية هالة بنت خويلد للبناتعلميغفران محمد حمودي هويان4679111512099014

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميميامي عالء كاظم حميد4680111512066051

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى505اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميتماره هادي كاطع شباط4681111512076029

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى505اعدادية االمال للبناتعلميشيماء نجم عبد جواد4682111512070076

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى503.2الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادعلمياحمد رعد جاسم احمد4683111511045004

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى503ثانوية المودة للبناتعلمينور كامل عبد رسن4684111512090019

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى503ثانوية رفيدة للبناتعلمينور عبد الستار جبار كاظم4685111512106067

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى502ثانوية رفيدة للبناتعلميعال امجد سعدون حسين4686111512106047

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميمصطفى تقي خضير رويضي4687111511008133

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى501ثانوية الزهور للبناتعلميامنه فيصل خميس عيدان4688111512078005

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى501ثانوية ذات العيون للبناتعلميلينا ايمن سليم محمود4689111512104051

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى501ثانوية العقيدة للبناتعلميمريم حمزة خضير شحاذه4690111512074073

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى501اعدادية المحمودية للبناتعلميساره هاتف كريم حسن4691111512080074

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى501ثانوية زبيدة للبناتعلميهدى ساهي رحم رفش4692111512108107
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى501ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميعال عبد الحميد مجيد حميد4693111512075062

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى501اعدادية النهار للبناتعلميضحى حسين قاسم محمد4694111512127031

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى500ثانوية ابن سينا للبنينعلميبهاء قتيبه ناطق عبد الرحمن4695111511017017

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية المعارف للبنينعلميطه اياد عبد الرزاق خالد4696111511005174

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية الخبير للبنينعلميمحمد عبد هللا حسين طالب4697111511007086

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية اليوسفية للبنينعلميعمر سعد جاسم حمادي4698111511001058

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية البصرة للبناتعلميحنين ظافر محمود خليل4699111512109028

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499ثانوية رفيدة للبناتعلميسجى اياد قمر مهدي4700111512106034

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية النهرين للبنينعلميعادل جالل كاظم عباس4701111511020049

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية الشاكرين للبنينعلميمنير حامد مزهر مرير4702111511029032

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498ثانوية رفيدة للبناتعلميزهراء احمد محمد عبد4703111512106028

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميدينا جواد كاظم مطنش4704111512066020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية االصيل للبناتعلميدعاء رعد علي نحو4705111512064024

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميياسر محمد جواد محمد4706111511008161

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى497ثانوية النهضة للبناتعلميهبه خالد ابراهيم نصار4707111512067096

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى497ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميشيماء عبد الجبار محمد عبد هللا4708111512066032

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية حماة للبناتعلميسلوى موسى محمود علي4709111512084085

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميحسين علي محمد صالح4710111511016052

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493.6ثانوية المتميزاتعلميميرب فاضل سليم متي4711111512113083

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية االخالص للبناتعلميزهراء حيدر هاشم عودة4712111512112077

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية الجمهورية للبناتعلمينور فالح هادي مهدي4713111512068099

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية االمال للبناتعلميمالك جاسم سعيد عجيمي4714111512070104

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية المعارف للبنينعلميسيف الدين علي نجم عبد هللا4715111511005063

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية ذو الفقار للبنينعلميالحسين خالد قاسم راضي4716111511006028

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية الجمهورية للبناتعلميساره بحر عبيس علوان4717111512068052

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية المعرفة للبناتعلميضمياء دليل محمد اضحيوي4718111512133043

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية الزيتونة للبناتعلميرنا رافع محمد عباس4719111512061019

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميقمر عصام ابراهيم عبد الوهاب4720111512075072

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية التعاون للبناتعلميسما محمد رضا مهدي كاظم4721111512105069

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية حماة للبناتعلميشيماء طراد محمد تبنه4722111512084095

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491ثانوية ذو النورين للبنينعلميغيث خالد حمادي احمد4723111511019049

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية المحبة للبنينعلميحسن ثامر فليح حسن4724111511003009

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية النهرين للبنينعلميمحمد سامي عبد الرضا سلمان4725111511020090

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية النهضة للبناتعلميريام حميد حاتم احمد4726111512067043
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية مريم العذراء للبناتعلميايالف ابراهيم جاسم محمد4727111512073013

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية االخالص للبناتعلميفرح محمد سلمان سبع4728111512112135

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488ثانوية رفيدة للبناتعلميرانيه محمد رشيد عبد هللا4729111512106020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488ثانوية اغادير للبناتعلميساره علي داود سلمان4730111512103050

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488ثانوية النهضة للبناتعلميمريم ابراهيم سلمان صايل4731111512067075

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488ثانوية رفيدة للبناتعلميفرح حازم حميد محسن4732111512106055

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487ثانوية مؤتة للبناتعلميغفران جواد كاظم عبود4733111512116024

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487ثانوية ذو النورين للبنينعلمياحمد عادل صالح حسن4734111511019003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487ثانوية عدن للبناتعلميمروة منير ابراهيم زيدان4735111512094051

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487اعدادية الفارابي للبنينعلميوسام سهيل عبيد حسون4736111511002158

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486ثانوية نور العلم للبناتعلميكواكب عصام محمود برجس4737111512118026

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية البصرة للبناتعلميشمس مازن عبد الجبار حسين4738111512109073

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية النهرين للبنينعلميمحمد قاسم كاظم رسن4739111511020091

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485ثانوية السماحة المسائية للبناتعلميهند سليمان جابر مصلح4740111512215048

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية األمل للبناتعلمياالء عبد الحسين علي طره4741111512065007

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية حماة للبناتعلميسجى فندي سعدون جاسم4742111512084082

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484اعدادية المنهل للبناتعلميهبه عادل عباس حسين4743111512114106

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلمياديان هادي كاطع شباط4744111512076008

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483ثانوية ذات العيون للبناتعلمينور الهدى غضنفر فخري محمد4745111512104062

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483اعدادية االخالص للبناتعلميهبه محمد عبد الوهاب خلف4746111512112166

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية النهرين للبنينعلميسيف فاضل صباح محسن4747111511020046

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482ثانوية ذات العيون للبناتعلميهويده محمد محمود كاظم4748111512104070

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميفاطمه عماد عواد عباس4749111512075068

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481اعدادية المستقبل للبناتعلميدعاء عامر عبد عباس4750111512101026

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى480ثانوية ذو النورين للبنينعلميعبد هللا محمد منير محمد4751111511019037

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى480اعدادية الجمهورية للبناتعلمياسراء محسن محمد جاسم4752111512068001

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى480اعدادية البصرة للبناتعلميساره عامر عبد االمير جميل4753111512109068

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى480ثانوية العزة للبناتعلميعائشه غالب أمان الدين عبد الجبار4754111512060011

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية اليوسفية للبنينعلميحسن أياد أحمد كاظم4755111511001025

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية اليوسفية للبنينعلميطيف محمد سلوم حسون4756111511001042

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477ثانوية دار السالم االهلية للبناتعلميرنين جبار دحام محمد4757111512131008

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية التعاون للبناتعلميزهراء محسن احمد محسن4758111512105051

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476ثانوية ذات العيون للبناتعلميزينب جبار حسن هاشم4759111512104025

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية دمشق للبنينعلميعبد الخالق طالب مهدي لكوان4760111511021091
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476ثانوية معن االهلية للبنينعلميتوفيق هشام عبد الرحمن توفيق4761111511043006

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية تطوان للبنينعلميعلي منذر صالح عويد4762111511018096

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476ثانوية الزيتونة للبناتعلميذكرى حازم عبد الحسين علي4763111512061015

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476ثانوية زبيدة للبناتعلميسارة هادي عبد جابر4764111512108059

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية المصطفى للبناتعلميمالك خالد حسن ماضي4765111512110177

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية االصيل للبناتعلميفاطمه بالسم مريس حطاب4766111512064065

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475ثانوية وهران للبناتعلميلمياء حاتم ريحان خزيم4767111512115020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية مريم العذراء للبناتعلميسرى صادق خلف حربي4768111512073063

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية المعارف للبنينعلميمحمد حسين زيدان خلف4769111511005128

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية العقيدة للبناتعلمييسر سعدون عباس فرحان4770111512074095

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميرسول احمد مانع سيد4771111511009052

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية االخالص للبناتعلميمريم غازي نوري متعب4772111512112145

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميعلي عماد جلوب فشيش4773111511008091

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية التقى للبناتعلميعبير حافظ جواد مزعل4774111512071105

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميفاطمه عبد هللا كاظم بناي4775111512089059

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية االخالص للبناتعلميريام وسام رميض حمزه4776111512112073

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472ثانوية التسامح المختلطةعلميمرتضى اسعد عبد الرحمن سلمان4777111511161022

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميامينه خميس عاشور حاجم4778111512076015

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472ثانوية زين العابدين للبنينعلميمصطفى سعد حسن عطية4779111511037104

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية المصطفى للبناتعلميغدير عباس حسون هادي4780111512110151

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية المصطفى للبناتعلميايات عماد حسن عبد الرحيم4781111512110009

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية دمشق للبنينعلميقاسم اركان قاسم غنو4782111511021161

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميفاطمه عماد حمادي عبد علي4783111512066040

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470ثانوية عدن للبناتعلميورود عبد الكريم محمود حسين4784111512094069

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية ذو الفقار للبنينعلميمصطفى حسن علي حنش4785111511006178

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية تطوان للبنينعلميمصطفى علي عيسى حسن4786111511018159

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية السياب للبنينعلميأحمد فرحان عايد عبود4787111511028013

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية البصرة للبناتعلميمريم اياد عبيد خضير4788111512109099

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469ثانوية ذات العيون للبناتعلمينور محمد علي عبد هللا4789111512104065

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميكوثر مؤيد عبد مزبان4790111512076083

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميتبارك تحسين سعدي محمد4791111512076024

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية المحمودية للبنينعلميحسام ناهي نده حميدي4792111511023027

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلمياحمد حسن نعمه حسن4793111511009007

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية اغادير للبناتعلميايه عباس صالح مهدي4794111512103016
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية ظفار للبناتعلمينور فالح احميد لطيف4795111512091051

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية السياب للبنينعلميأحمد جواد عبود علي4796111511028005

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية االمال للبناتعلميوقار عبد الكريم صالح علي4797111512070132

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية األمل للبناتعلميمنار زياد نوري خليل4798111512065062

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467ثانوية اغادير للبناتعلمينور عماد جدوع حسين4799111512103102

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466ثانوية الفرات االهلية للبنينعلمياوس سعد نوار صالل4800111511041009

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية الجمهورية للبناتعلميرواء شمران طالع زكري4801111512068043

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية الفارابي للبنينعلميمرتضى عالء محمد عبود4802111511002139

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميحمزه سعيد محمود محمد4803111511016058

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية مريم العذراء للبناتعلميسجى عبد الوهاب احمد مبارك4804111512073061

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية البصرة للبناتعلميحنين فتاح عبد اللطيف محمد4805111512109030

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464ثانوية النهضة للبناتعلميهاجر محمد ابراهيم يوسف4806111512067089

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464ثانوية مؤتة للبناتعلميزينب قاسم عباس محسن4807111512116015

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية المحمودية للبناتعلميشيماء علي جواد كاظم4808111512080085

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية العامل للبنينعلميالمرتضى نصير فاضل محمد4809111511015024

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463ثانوية الرباط للبناتعلميآمنة عدنان منصور فيصل4810111512121001

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463ثانوية االبتكار المختلطةعلميهيام صبار كريم شعبان4811111512151016

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463ثانوية النهضة للبناتعلميفاطمه باقر محمود سعيد4812111512067067

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية الحكيم للبنينعلميعدي حاتم مرزة حمزة4813111511032035

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية الروابي للبنينعلميابراهيم نعمه خرباط زبار4814111511026004

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية الحسين للبنينعلميمحمد فاضل شالكه حسن4815111511013088

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية تطوان للبنينعلميعبد هللا حسن توفيق عبد الحميد4816111511018072

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461ثانوية العقيدة للبناتعلميايه شفيق عبود مهدي4817111512074007

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية مريم العذراء للبناتعلميديانا عامر حسين خضر4818111512073032

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية دمشق للبنينعلميبالل عبد هللا علي خضير4819111511021046

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية التقى للبناتعلميرفل حامد حسين شمخي4820111512071053

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية التقى للبناتعلمينهى ريسان كاظم علي4821111512071143

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية العراق الجديد للبنينعلميامير عبد النبي كريم سعيد4822111511011034

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية االصيل للبناتعلميياسمين خضير محمد حسن4823111512064096

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية هند للبناتعلميفاطمه دريد جاسم محمد4824111512079044

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية حماة للبناتعلميهبه علي صغير محمد4825111512084151

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية االقصى االهلية للبناتعلميشمس الضحى رعد محمد علي حسين4826111512124010

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية عشتار للبناتعلمياساور محمد جاسم محمد4827111512086005

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية المصطفى للبناتعلميغفران عبد الرحمن وحيد محمد4828111512110153

184 من 142صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية الجمهورية للبناتعلميهناء صالح حاجم مجباس4829111512068106

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية العقيدة للبناتعلميزينب فريد كامل حسين4830111512074042

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية المصطفى للبناتعلميحنين ابراهيم محمود سلمان4831111512110042

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية ذات العيون للبناتعلمياالء قاسم رحيم خلف4832111512104009

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية العال المسائية للبنينعلميمصطفى شاكر نعيم مكطوف4833111511203197

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية الفارابي للبنينعلميعلي محمد عبد محي4834111511002104

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية السيدية للبنينعلمياحمد محمد جعفر حسن4835111511004043

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية الضرغام للبنينعلميصباح احمد عبد علي محمد4836111511014021

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية الزهور للبناتعلمينسرين قائد اسماعيل عذاب4837111512078032

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعلي محمد علي ظاهر4838111511016115

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية المحمودية للبنينعلميعباس منذر عباس عبد4839111511023056

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميهالة خالد مجيد حميد4840111512066056

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية المعارف للبنينعلميبهاء الدين جابر فائق عبد الجبار4841111511005033

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلمييسر محمود لفته عباس4842111512075095

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميريم صباح خضير عبود4843111512075033

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية وهران للبناتعلميرانية حيدر حسين علي4844111512115006

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية الحسين للبنينعلميطه ستار عبود ديوان4845111511013050

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية العامل للبنينعلميايمن سعدون عبد شنذي4846111511015032

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية العقيدة للبناتعلميايه نعمان ثابت حسن4847111512074012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457الثانوية المعينية للبنينعلميسيف شمس الدين محمد عبد هللا4848111511022020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية السيدية للبنينعلميعبد هللا هاشم منصور ابراهيم4849111511004157

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى499ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميزهراء عامر احمد جلوب4850111512126022

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية الفارابي للبنينعلميرسول حسن سعيد صالح4851111511002054

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية المحمودية للبناتعلميميس صباح وادي مهدي4852111512080117

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميالطيب جاسم محمد يونس4853111511156021

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية الوركاء للبنينعلميعلي قاسم محمد برغي4854111511027080

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى486النازحاتعلميحنان محمد بالل مخلف4855111512501005

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية المعارف للبنينعلميابراهيم خليل امحان وزير4856111511005003

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية الثوار للبنينعلميمحمود عصام محمود برجس4857111511012049

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية الجمهورية للبناتعلميايالف صباح عناد سهيل4858111512068014

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية الثوار للبنينعلميوسام عبدو خاشع عبدو4859111511012056

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية النهضة للبناتعلمينهال عبيد حسن عبد4860111512067083

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية عشتار للبناتعلميتماره عبد الرزاق محمد علي4861111512086013

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الزيتونة للبناتعلميهدى نامق زين لطوفي4862111512061055
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االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية تبوك للبناتعلميفرح اياد عباس عمران4863111512102069

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية تبوك للبناتعلميشهد شاكر لطيف كيطان4864111512102057

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية السيدية للبنينعلمياحمد علي شاكر حسين4865111511004036

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الزيتونة للبناتعلميميس جمال هادي عبد االمير4866111512061046

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية ذو النورين للبنينعلمييوسف محمد جمعه تيل4867111511019069

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية دمشق للبنينعلميسفيان مرشد حمد خليل4868111511021075

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية اسماء للبناتعلميرسل حامد سلمان حويش4869111512100017

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية انوار بغداد االهلية للبنينعلميوليد خلف جاسم حمادي4870111511036027

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى نبيل حسين عبود4871111511009137

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية االخالص للبناتعلميرسل يحيى انور مردان4872111512112062

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية البصرة للبناتعلميزينب غسان مهدي علي4873111512109059

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الجهاد المسائية للبنينعلميهمام سعدون حسين علي4874111511200191

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية االمال للبناتعلميبراء خالص علي عباس4875111512070028

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميرحمه صالح رشيد ابراهيم4876111512075026

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية مريم العذراء للبناتعلمينغم نجاح علي ويس4877111512073113

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية دمشق للبنينعلميعبد الرحمن ابراهيم محمد سلمان4878111511021092

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية التعاون للبناتعلميدعاء عالء حسن محسن4879111512105029

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميأديب علي نجم عبد هللا4880111511016026

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى377اعدادية البتول للبناتعلميايالف مقداد عبد الكريم صالح4881111512072016

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية الفارابي للبنينعلميزين العابدين ثامر مهدي رشيد4882111511002058

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية المستقبل للبناتعلميرانيا عيسى رحيم مصلح4883111512101031

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية السيدية للبنينعلميعلي منهال بحر فياض4884111511004185

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميميثم رعد غازي حسن4885111511156139

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية المعارف للبنينعلميحارث صباح احمد سالم4886111511005036

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الوركاء للبنينعلميجعفر خضير شالل ساجت4887111511027024

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية المعارف للبنينعلميكرار مجيد عائد جلوب4888111511005119

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميمصطفى عبد هللا خزعل طالع4889111511016176

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية المستقبل للبناتعلميمريم محمد علوان سلمان4890111512101076

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية دمشق للبنينعلميحسين حمدان عبد هللا خضير4891111511021058

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية تبوك للبناتعلميغسق عماد محمد هادي4892111512102064

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية العقيدة للبناتعلميزينة عبد الرحمن محمود حبيب4893111512074045

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية االمال للبناتعلميساره فيصل حمد صالح4894111512070059

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية التعاون للبناتعلميفرح وليد عبد الكريم محمود4895111512105092

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الزيتونة للبناتعلمياسراء علي شاكر حميد4896111512061003
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بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية الروابي للبنينعلميزيد عدنان خليبص فيصل4897111511026049

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميايات عبد السالم عبد الرزاق علي4898111512066006

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية تطوان للبنينعلميحسام فائد عدنان رشيد4899111511018037

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية تبوك للبناتعلمياشواق اياد سعيد احمد4900111512102004

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية زبيدات المسائية للبنينعلميحسين ابراهيم حمادي جاسم4901111511210027

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الزهور للبناتعلميصفا عبد الكريم عبد هللا نصيف4902111512078020

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى370الثانوية المعينية للبنينعلميمحمد حازم محمد حسين4903111511022040

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى366اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميمصطفى سلمان داود سالم4904111511009132

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية انوار بغداد االهلية للبنينعلميمصطفى خالد شعالن خلف4905111511036024

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد علي حسين عبد علي محمد حسن4906111511009114

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية اليوسفية للبنينعلميأحمد خليل أبراهيم خليف4907111511001006

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية البصرة للبناتعلميآيه ظافر عبد الرضا احمد4908111512109003

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية المحمودية للبناتعلميهبه بدر جميل عبيد4909111512080132

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميمحمد هادي هاشم شرهان4910111511008128

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية االمال للبناتعلمياسماء عماد علي جمعه4911111512070007

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية دمشق للبنينعلميمغيث عادل داود سلمان4912111511021218

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية شط العرب للبناتعلميزهراء فاضل هاشم عبد4913111512062023

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية ابن سينا للبنينعلميمهدي صالح مهدي ثجيل4914111511017097

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية المحبة للبنينعلميمحمد احمد موسى محسن4915111511003039

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية الفرات االهلية للبنينعلميحسين صالح حمود عبد الحسين4916111511041016

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية المعرفة للبناتعلميزينب جمال عبد العزيز كريم4917111512133028

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية التقى للبناتعلميخمائل محسن خشان جاعد4918111512071042

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الحسين للبنينعلميزين العابدين قاسم جبر قاسم4919111511013040

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية حماة للبناتعلميزينب احسان صمد مجيد4920111512084068

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية عدن للبناتعلميمنال اسماعيل ابراهيم خضر4921111512094054

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية المنهل للبناتعلميتبارك عصام سعودي مجيد4922111512114016

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية المستقبل للبناتعلميزينب حيدر محمد كريم4923111512101046

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية المعارف للبنينعلميياسر رضوان جعفر محمد رضا4924111511005169

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية السيدية المسائية للبنينعلميعلي اسماعيل محسن علي4925111511209064

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية السيدية للبنينعلميعبد هللا حميد عليوي عبد عباس4926111511004144

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية االصيل للبناتعلميمالك عماد مصطفى عبد علي4927111512064076

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية دمشق للبنينعلميمحمد نجم عبيد علوان4928111511021187

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية المعارف للبنينعلميابراهيم سيف الدين ابراهيم نايف4929111511005004

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية مريم العذراء للبناتعلميصفا رسول محمد عواد4930111512073071
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الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية السيدية للبنينعلميعبد هللا فراس وفاء بدري4931111511004154

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية المستقبل للبناتعلميحوراء علي شبيب علوان4932111512101024

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية السيدية للبنينعلميعلي عبد الكريم كاظم فهد4933111511004177

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية الزيتونة للبناتعلمينبع الحياه معمر جعاز لفته4934111512061050

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية المصطفى للبناتعلميمنى جمعة جبر موسى4935111512110179

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الروابي للبنينعلميياسر كاظم محمد عبد4936111511026142

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الروابي للبنينعلميفهد سلمان خرباط زبار4937111511026097

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية السيدية المسائية للبنينعلميعز الدين طعمه حمد شبيب4938111511209061

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعلي حمد ناصر عبطان4939111511016104

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية المحمودية للبناتعلميحنين ناصر حسين مهدي4940111512080033

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية نور العلم للبناتعلميفجر عباس عوده عبد4941111512118023

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية تطوان للبنينعلمياحمد عبد الرحمن ذيبان حمادي4942111511018008

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية البيادر المسائية للبناتعلميسارة احمد غسان جميل4943111512219011

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية المعارف للبنينعلميامير علي جاسم رشيد4944111511005026

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية الصحة األهلية للبناتعلميروان فاروق مراد خان ماما خان4945111512096016

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميسيف حكمت خضير عليوي4946111511009061

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية االحرار المختلطةعلميأسامة عباس ابراهيم سلمان4947111511154004

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية التقى للبناتعلميايفان عباس باقر ناجي4948111512071020

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية ذو الفقار للبنينعلميعبد هللا عامر امين احمد4949111511006106

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية المحبة للبنينعلميامير علي كريم رضا4950111511003006

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية الضرغام للبنينعلميسيروان محمود احمد محمد4951111511014018

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية دمشق للبنينعلميفاضل عامر فاضل عبد القادر4952111511021157

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية دار السالم االهلية للبناتعلميسارة صادق موسى مهدي4953111512131011

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية السيدية للبنينعلميحيدر بشار قاسم عبد هللا4954111511004087

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية النهضة للبناتعلميامنه ماهر صادق عبد الرزاق4955111512067015

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية تطوان للبنينعلميسعدون محمد سعدون داود4956111511018052

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية مريم العذراء للبناتعلميشمس مؤيد حسين علوان4957111512073066

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية ظفار للبناتعلميآيه بهاء قاسم جاسم4958111512091002

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية الثوار للبنينعلميعلي حازم ستار حسين4959111511012034

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعمار جاسم كاظم مهدي4960111511009094

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية رفيدة للبناتعلميسجى عالء عبد عباس4961111512106035

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية ابن سينا للبنينعلميعلي عبد الحسين صبري حمينه4962111511017050

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية حماة للبناتعلميروان خالد غربي حسن4963111512084059

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية تطوان للبنينعلميجورج نينوس دانيال اوديشو4964111511018034

184 من 146صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية المصطفى للبناتعلميفرح كريم حياوي عباس4965111512110163

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية ذو النورين للبنينعلميبالل باسم مرعي حسن4966111511019012

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية المعارف للبنينعلميعبد العزيز اسامة نزار خضير4967111511005074

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية المجد العربي للبنينعلميكرار نبيل جبار ناشور4968111511033024

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الحسين للبنينعلميمرتضى نعيم مطر حسن4969111511013099

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية التقى للبناتعلميرشا ابراهيم عجيل غضبان4970111512071050

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الفارابي للبنينعلمينمير رائد عبد الرضا محمد4971111511002154

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية البصرة للبناتعلميهبه عبد الستار خلف كاظم4972111512109119

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية اسماء للبناتعلميزينة عباس حسين علوان4973111512100029

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية االخالص للبناتعلميسرى محمد حسين علوان4974111512112104

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية السيدية للبنينعلميأحمد عدنان خليل ابراهيم4975111511004015

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية ذو الفقار للبنينعلميعمر طارق فاضل داود4976111511006132

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية المصطفى للبناتعلميندى جعفر ابراهيم عبود4977111512110187

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى382اعدادية السيدية للبنينعلميمآب ناهض شهاب احمد4978111511004216

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى380ثانوية االحرار المختلطةعلميعبد هللا عبيد نصيف عبد هللا4979111511154010

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى380اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميعبد هللا عبد الرزاق محمد خميس4980111511009072

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية الفارابي للبنينعلميعلي صبار فاهم سرحان4981111511002089

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى548اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميروان رعد عباس عبيد4982111512076043

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى540ثانوية ابن سينا للبنينعلميمحمد نوري محمد رسن4983111511017080

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى537اعدادية االخالص للبناتعلمينور خضير عبد النبي هدل4984111512112157

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى535اعدادية العراق الجديد للبنينعلميحسين اسعد عبد الحسين كاظم4985111511011050

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى533اعدادية التعاون للبناتعلميناديه ستار محمد سويلم4986111512105106

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى530اعدادية البتول للبناتعلمينعم عبد الستار لطيف حميد4987111512072074

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى530ثانوية بغداد األهلية للبنينعلميزين العابدين خالد يحيى خليل4988111511030007

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى528ثانوية الزهور للبناتعلمياطياف وليد حمود ناصر4989111512078003

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى526اعدادية المنهل للبناتعلمينور جبار عزيز دنيف4990111512114096

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى524اعدادية البصرة للبناتعلميمريم علي عبد الحسين ناصر4991111512109102

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى517ثانوية اغادير للبناتعلميالصفا عبد االمير محمد علي لطيف4992111512103006

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى512اعدادية الوركاء للبنينعلميمرتضى فرحان جهلول ليوة4993111511027113

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى512اعدادية تطوان للبنينعلميصميدع علي عواد محمد4994111511018057

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى512اعدادية تطوان للبنينعلميعادل خضر عبد القادر فياض4995111511018065

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509اعدادية التعاون للبناتعلميسجى محمد سعيد صاحب4996111512105064

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509ثانوية عدن للبناتعلميآمنة عبد العالي عبد العزيز غزال4997111512094002

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى508ثانوية الصحة األهلية للبناتعلميآيه سامي كاظم سعد4998111512096001
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الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعالء عامر فؤاد علي4999111511011112

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507اعدادية الوركاء للبنينعلميعمر محمد اسماعيل كاظم5000111511027088

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507ثانوية اغادير للبناتعلميمريم قحطان عدنان عبود5001111512103088

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507اعدادية االخالص للبناتعلميزينه حميد فليح علي5002111512112092

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507ثانوية الصحة األهلية للبناتعلميحنين حسين علي محمد5003111512096010

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507اعدادية تطوان للبنينعلمياحمد يوسف يعكوب هاشم زهيان5004111511018016

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية الخبير للبنينعلميمحمد رضا صالح هادي5005111511007083

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506ثانوية تبوك للبناتعلمينور ناهي حمد محمود5006111512102093

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى504ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميتبارك حيدر محمد عباس5007111512126009

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى504ثانوية الثوار للبنينعلميمصطفى ياس خضير مهدي5008111511012055

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى503ثانوية الزهراء للبناتعلميسناء صالح حسين سعد5009111512088021

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى503اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميعبد هللا فارس حمودي حسون5010111511016089

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502ثانوية الفرات االهلية للبنينعلميعمر مهدي غائب عبد5011111511041030

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية مريم العذراء للبناتعلميايه عبد السالم حمد خلف5012111512073016

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية العامل للبنينعلميمصطفى كاظم وهاب سالم5013111511015138

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501ثانوية زين العابدين للبنينعلميبهاء محمد علي بنيان حميد5014111511037020

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميمحمد ياسين محمد ريحان5015111511016164

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500ثانوية الضرغام للبنينعلميمصطفى حيدر لطيف محمد5016111511014053

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية األمل للبناتعلميهبه احمد عوده مزبان5017111512065074

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميياسمين محمد تمكين كاطع5018111512076118

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية السياب للبنينعلميعلي صاعب كاظم عباس5019111511028069

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498ثانوية عائشة للبناتعلميتهاني محمود هادي عبد هللا5020111512082019

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية المعارف للبنينعلميمصطفى عبد الكريم اسماعيل ابراهيم5021111511005149

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497ثانوية تبوك للبناتعلميديانا رافع طالب سلمان5022111512102029

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497ثانوية شط العرب للبناتعلميتقى محمد كاظم فهد5023111512062012

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497اعدادية تطوان للبنينعلميامين زوبع ياس خضير5024111511018021

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية الفارابي للبنينعلميعلي عبد الكريم علي جاسم5025111511002095

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496ثانوية االبتكار المختلطةعلميسارة طالب عبيد نجم5026111512151007

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية التعاون للبناتعلميطيبه عالء نصيف شريجي5027111512105077

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية التقى للبناتعلميزهراء محمد عبيد عاصي5028111512071074

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية دمشق للبنينعلميأحمد طالب حسون ناصر5029111511021004

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية الوركاء للبنينعلميعلي عباس كاطع عوده5030111511027077

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية المصطفى للبناتعلميشفق صباح نوري ناجي5031111512110126

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية الحسين للبنينعلميمحمد قاسم فهد رحيمه5032111511013092
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الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى491ثانوية ذات العيون للبناتادبيساره خالد طارق شريف5033111522104033

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية التقى للبناتادبيراوان محمد عمر بكر5034111522071049

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى483اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسن فوزي فاضل كاظم5035111521009020

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482ثانوية ذات العيون للبناتادبيالهام عصام رجه فرحان5036111522104007

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية مريم العذراء للبناتادبيايمان فوزي ابراهيم خضير5037111522073007

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى480ثانوية وهران للبناتادبيانصاف احمد ناظم كزار5038111522115003

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى480اعدادية الشاكرين للبنينادبيصالح عبد القادر غازي احمد5039111521029044

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية الحسين للبنينادبيانس زياد طارق عبد الوهاب5040111521013015

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية العامل للبنينادبيعلي ابراهيم حسين عويش5041111521015076

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيأمنه محسن محمد عماره5042111522076001

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476ثانوية ظفار للبناتادبيهدى عبد هللا هاشم كاظم5043111522091046

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476ثانوية رفيدة للبناتادبيدنيا هاتف ياسين ياس5044111522106024

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية االمال للبناتادبيهاله ثامر سلمان حميد5045111522070117

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيبسمه معد محمد حمد5046111522215005

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيليث أياد عباس ريوان5047111521009073

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية المعارف للبنينادبياحمد علوان كمر عبد هللا5048111521005009

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية وهران للبناتادبيزهراء حسان حمزه حسن5049111522115011

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية تطوان للبنينادبيعبد الكريم علي مهدي داود5050111521018052

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيعالء عبد المناف شكر رحيم5051111521016068

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيمازن محمد عباس خضير5052111521008116

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبييوسف عبد الباسط نجم عبد هللا5053111521008179

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471ثانوية المربد المختلطةادبياحمد فيصل محمود محمد5054111521152003

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية المعارف للبنينادبيمصطفى علي حسن ثامر5055111521005088

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470ثانوية الزهور للبناتادبيفرح عثمان حسين شمام5056111522078026

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية هند للبناتادبيرانيه حسين علي عبود5057111522079021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى510اعدادية الخبير للبنينعلميعلي جواد كاظم خضير5058111511007062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية المصطفى للبناتعلميدعاء عقيل محمود حسين5059111512110055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلمياحمد محمد كريم اعبيد5060111511009018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى503اعدادية الجمهورية للبناتعلميالهام هادي حميد حمادي5061111512068004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى502اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميحارث قحطان موحان عجيل5062111511016048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى495ثانوية رفيدة للبناتعلمييسر فوزي لطيف نصيف5063111512106075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى493ثانوية عائشة للبناتعلميمنى عناد مطر بدوي5064111512082062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية االخالص للبناتعلميسالي صباح عبد الجبار احمد5065111512112100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى484ثانوية عدن للبناتعلمينبأ محمد جاسم محيميد5066111512094057
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية البتول للبناتعلمينور محمود راضي علي5067111512072078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية المحمودية للبناتعلميريام جبار عباس جاري5068111512080058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى475ثانوية السيدية المسائية للبنينعلميعز الدين طه ياس خضير5069111511209062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى472ثانوية المعرفة للبناتعلميهاجر ثامر محمود جمعة5070111512133060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية االمال للبناتعلمينور علي عبد الوهاب رجب5071111512070115

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية التسامح المختلطةعلمييحيى رعد شياع حسين5072111511161018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية المنهل للبناتعلميايه عمر فريد حسين5073111512114011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى467ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلميجمانه خالد محسن رشيد5074111512075018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية حماة للبناتعلميتبارك فرحان عبادي فرحان5075111512084036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى463الخارجياتعلميهبه قاسم سعدون جاسم5076111512401013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى461ثانوية الرباط للبناتعلمياسراء قاسم حسين عبد5077111512121004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية االخالص للبناتعلميرقيه عبد الغفور صادق عوض5078111512112068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى461ثانوية وهران للبناتعلميرسل اركان صادق ماشاء هلل5079111512115007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية المستقبل للبناتعلميرويده رفاع سلمان زامل5080111512101039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية النهضة للبناتعلميابتسام محمد خليف خماس5081111512067005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية الصحة األهلية للبناتعلميعال مصطفى كمال عباس5082111512096025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية شط العرب للبناتعلميغفران محمد جاسم محمد5083111512062041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية المعرفة للبناتعلميانهار ياسين عبد الرزاق جاسم5084111512133006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى483ثانوية الجهاد المسائية للبنينادبيكرار باسم حكمت علي5085111521200185

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462ثانوية الضرغام للبنينادبيايهاب عادي محمود مفرح5086111521014013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي عباس لطيف ناجي5087111521009061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية المحمودية للبنينادبيحسن علي حاتم عبد الهادي5088111521023017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية الضرغام للبنينادبيأنس عدنان احمد محمد5089111521014001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية الجمهورية للبناتادبيخديجه علي عبد المجيد احمد5090111522068019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيغزوان يوسف معين بصل5091111521016077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية االصيل للبناتادبيزهراء رضوان جار هللا جاسم5092111522064049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية المعارف للبنينادبيمحمد عبد الجبار شفيق عبد الجبار5093111521005074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية ذات العيون للبناتادبيهدى سامي فرحان حسين5094111522104063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية المحبة للبنينادبيحيدر عادل منصور هاشم5095111521003020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية االنوار للبناتادبيتمارا سعد عواد حسين5096111522085015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيايمن كريم مهدي صالح5097111521009014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية الشفق للبناتادبينهى عبد الرضا عسكر عيسى5098111522117049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية الزهور للبناتادبيلميس صادق غريب خلف5099111522078027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية تبوك للبناتادبيرنا خالد نجم عبد5100111522102023
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية الزيتونة للبناتادبيغفران علي محمد منفي5101111522061029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية رفيدة للبناتادبيرؤى زيدان خلف فليح5102111522106025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية زبيدة للبناتادبيعلياء احمد مطر راهي5103111522108102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية زبيدة للبناتادبيميس فراس عباس جلوب5104111522108116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية النهرين للبنينادبيعبد هللا عبد الجبار ابو الهيل دنبوس5105111521020044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية القيروان للبنينادبيعبد الكريم احمد ابراهيم محمود5106111521031017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية االبتكار المختلطةادبيمحمد شاكر راهي خلف5107111521151050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية الوركاء للبنينادبيعمر خالد عبد عياده5108111521027076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية العال المسائية للبنينادبيمحمد صباح عبد الجبار محمد5109111521203275

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية النهرين للبنينادبيجعفر وميض نوري كاطع5110111521020023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية اغادير للبناتادبيايه محمد يحيى خالف5111111522103010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية االبتكار المختلطةادبيمحمد عبد داود شكير5112111521151051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية المستقبل للبناتادبيريام سالم عبد هللا علوان5113111522101016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية رقية للبناتادبيلبنى عباس محمد ضاحي5114111522069039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية التعاون للبناتادبيرانيه سمير حمود بريس5115111522105023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية المحمودية للبنينادبيعلي كفاح مهدي داود5116111521023063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيسال حسن علي رضا5117111522099022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية مريم العذراء للبناتادبيسارة ثائر فارس كريم5118111522073042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية االصيل للبناتادبيايات خالد سلمان علوان5119111522064012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية المصطفى للبناتادبيحنين طاهر ياسين جواد5120111522110028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية ظفار للبناتادبيعذراء جعفر جواد علوان5121111522091033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية هند للبناتادبيامنه كاظم عليوي زرار5122111522079005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرحاب رحيم خلف عبد5123111522076044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء حسن جمعه ياسين5124111522076030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية تبوك للبناتادبيفاتن فارس حسن عباس5125111522102047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية االخالص للبناتادبيدعاء خضير عباس حسين5126111522112038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيموده يحيى محمد علي مهدي5127111522075051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية المحمودية للبناتادبيرغد حميد كاظم عبد هللا5128111522080055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الفارابي للبنينادبيمصطفى صالح حسن مذكور5129111521002071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية العامل للبنينادبيمصطفى عمار محسن راشد5130111521015145

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الحكيم للبنينادبيياسر سامي تركي احمد5131111521032090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية تطوان للبنينادبيعادل عباس عمران موسى5132111521018049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية االمال للبناتادبيجنات عثمان علي حسين5133111522070027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الوركاء للبنينادبيمصطفى سمير كريم عطوان5134111521027119
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية زبيدة للبناتادبيسارة سهيل عبد الجبار محمد5135111522108077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية المعارف للبنينادبيمصطفى علي داود سلمان5136111521005089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية العامرية للبنينادبيرافد حيدر هاشم موسى5137111521044006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية االحرار المختلطةادبينمير كريم عباس عطية5138111521154025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية الشفق للبناتادبيزهراء حسن قاسم عبد5139111522117022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية المصطفى للبناتادبياسراء محمد فالح كاظم5140111522110006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية نور العلم للبناتادبيسارة خالد شعالن خلف5141111522118018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الرضوان للبنينادبيسعد ناجي احمد فارس5142111521034031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية ابن سينا للبنينادبيمازن عيسى عباس حمود5143111521017052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية تطوان للبنينادبيمحمد مجيد مراد مجبل5144111521018087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية ابابيل  للبناتادبيمالك فاضل جواد كاظم5145111522111071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيغفران فالح عواد كاظم5146111522075038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية المصطفى للبناتادبيغصون عزيز كاظم جواد5147111522110102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية الزهور للبناتادبيرنين ابراهيم محمد احمد5148111522078011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الفارابي للبنينادبيطه صالح تركي شنيتر5149111521002027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسين رزاق عنبر عليوي5150111521006019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية المستقبل للبناتادبيحنان عقيل صالح الدين احمد حمدي5151111522101006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيهبه عادل مصلح مهدي5152111522075063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية المحبة للبنينادبيحسين عادل حسين محمود5153111521003016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية البصرة للبناتادبيزهراء صباح ابراهيم عباس5154111522109038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية مريم العذراء للبناتادبيامنه طارق رحيم حسين5155111522073005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية ذات العيون للبناتادبيرسل عبد الرضا جواد حسون5156111522104016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الفارابي للبنينادبيمصطفى جمال خليل عليوي5157111521002067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية البصرة للبناتادبيمريم يونس شهاب احمد5158111522109078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الشفق للبناتادبينسرين عقيل محمد حسن فاضل5159111522117048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية السيدية للبنينادبيحسن صالح نوري حميد5160111521004028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية المعرفة للبناتادبينور نبيل مزهر ثامر5161111522133050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية رقية للبناتادبيسجى حميد حسن جميل5162111522069027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيراند احمد كيالن سلمان5163111522075018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية االصالة للبناتادبيغفران اسعد صالح حسين5164111522083040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيرقيه عبد المجيد هالل حسين5165111522089031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية المعارف للبنينادبيمصطفى ناطق محمود سعيد5166111521005093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الجوالن للبنيبنادبيأسعد شاكر محسن نذير5167111521042001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيعبد هللا سمير عاصي زيدان5168111521008072
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية عدن للبناتادبياسراء حمزة طالب عباس5169111522094004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية ذو الفقار للبنينادبيانمار خميس خلف محمود5170111521006012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية الضرغام للبنينادبيحسن رفعت حميد عبد هللا5171111521014015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية العقيدة للبناتادبياسراء منير لبيب رحيم5172111522074003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية عشتار للبناتادبيلينا فراس جبار رحيم5173111522086031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية المهند للبنينادبيانور نجم عبيد خساره5174111521047004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية نور العلم للبناتادبيضحى ناصر عكاب تمير5175111522118028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية دمشق للبنينادبيليث سعد ابراهيم عواد5176111521021108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية المعرفة للبناتادبيمريم طالل كامل فرحان5177111522133043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية الجهاد المسائية للبنينادبيصفد عمار عبد الحسن محسن5178111521200113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الوركاء للبنينادبيمصطفى حسين عبود علي5179111521027116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيزهراء عباس ياسين حسن5180111522220024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية البيادر المسائية للبناتادبيطيبة قاسم حميد مجيد5181111522219015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية المصطفى للبناتادبينور جمال ادريس ابراهيم5182111522110141

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد علي خلف ايدام5183111521027097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية المحمودية للبنينادبيمحمد ثامر ابراهيم سلمان5184111521023077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية المحبة للبنينادبيعلي هشام عيسى عبود5185111521003032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية اليوسفية للبنينادبيمصطفى عباس خليل أبراهيم5186111521001123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية المصطفى للبناتادبيساره عباس زغير طارش5187111522110073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيمنة هللا فالح عواد كاظم5188111522075050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيعلياء حازم شهيد كاظم5189111522076099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية النهرين للبنينادبيعبد هللا خالد نوار رديعان5190111521020043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية الرباط للبناتادبيرسل بسام خضير عباس5191111522121017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيمحمد عادل عبد الكاظم ابو حليل5192111521008130

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية البتول للبناتادبيايسر نبيل خليل مهدي5193111522072014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية المصطفى للبناتادبيميديا عادل احمد حمه رشه5194111522110129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية المصطفى للبناتادبينبا عماد عبد سبع5195111522110136

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيغفران حسن عباس دحام5196111522076102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الفارابي للبنينادبيجعفر حيدر نجم عبد علي5197111521002013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية االخالص للبناتادبيبراق رعد غازي عجيل5198111522112022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية االمال للبناتادبينورس احمد عباس سلمان5199111522070114

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية عائشة للبناتادبيزينة علي حسين محمد5200111522082037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية ابابيل  للبناتادبيبنين خضير جبار عويد5201111522111015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية المعارف للبنينادبيفراس خميس سلمان حسين5202111521005066
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية المصطفى للبناتادبيسجى ناصر حسين جاسم5203111522110077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية المحبة للبنينادبيحسنين راضي هندال علي5204111521003013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية الضرغام للبنينادبيمهند حسن مكنزي سلمان5205111521014059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الجمهورية للبناتادبيغفران محمود سلمان محمد5206111522068060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية السيوطي للبنينادبيفراس ناهض جاسم محمد5207111521155038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية المحبة للبنينادبيزين العابدين محمد داخل مجيد5208111521003021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيمروة حنش عاجب حسين5209111522220042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية العزة للبناتادبيمريم سليم حسن جبر5210111522060034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمصطفى محمد حزوم معود5211111521006070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية المصطفى للبناتادبيرهف رشيد جودي شهيد5212111522110049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية البتول للبناتادبيآيه معد وحودي حمودي5213111522072005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيايوب فالح سلمان عامر5214111521008023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياسيل غانم لعيبي خليل5215111522076011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية المصطفى للبناتادبيعذراء سعد جميل عباس5216111522110096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيعمر صادق يوسف دواي5217111521207044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية عدن للبناتادبيغفران وليد ابراهيم جياد5218111522094041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية دمشق للبنينادبيمحمد طالب سمير عفر5219111521021113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد قاسم عبيد عايد5220111521025049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبييوسف شريف هاشم عبد الحسن5221111521008178

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى فياض عبد جاسم5222111521009094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الروافد للبنينادبيانس عبد هللا مهدي عباس5223111521025010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية البيادر المسائية للبناتادبيسجى خالد محمد عبد5224111522219012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيمينا طالل نصار عباس5225111522089079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية المعارف للبنينادبيمصطفى فائق غالب غايب5226111521005090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية االصيل للبناتادبيمنار نجم مهدي فرج5227111522064104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية االصيل للبناتادبيساره صباح طارق خليل5228111522064061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الشاكرين للبنينادبياحمد علي احمد عبد5229111521029004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيمهيمن محمود عبيد محمود5230111521016127

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية المعرفة للبناتادبينجالء حسين منصور مهدي5231111522133046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية الضرغام للبنينادبيرأفت عبد الكريم مطلوب عبيد5232111521014023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيجمانه محمد صالل عليوي5233111522089019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية المصطفى للبناتادبيصبا كاظم رسن جبر5234111522110089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية االخالص للبناتادبيشهد علي طالب عبد الرضا5235111522112106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية السويب المختلطةادبياسراء رعد حسين علوان5236111522159001
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية المصطفى للبناتادبيهبه علي حسين علي5237111522110155

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبينور شاكر شاه مراد مظفر5238111522220053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية االصيل للبناتادبيهدى احمد عباس عبود5239111522064122

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد وليد فرحان سعيد5240111521009011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية المحبة للبنينادبيأمير محي محمد حمد5241111521003009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيمحمد أسعد هالل علي5242111521016090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية تبوك للبناتادبيسهاد سعد جبار شهاب5243111522102040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية التقى للبناتادبيايالف عالء حسان نعمة5244111522071017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الكندي للبنينادبيعالء صباح احمد سرحان5245111521046010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425الثانوية المعينية للبنينادبيبراء خضير عباس علي5246111521022007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425الثانوية المعينية للبنينادبيكرم حاتم سلمان زبار5247111521022047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية االبتكار المختلطةادبيفاطمة موفق كامل علي5248111522151013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية االبتكار المختلطةادبيعلي ناصر عليوي عايد5249111521151037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية هند للبناتادبيحنين بدر عباس محمد5250111522079013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الشفق للبناتادبيصبا عدنان فرحان عبد هللا5251111522117032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية تطوان للبنينادبيهشام كاظم سلمان فرحان5252111521018104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية العامل للبنينادبيعلي سرمد امين مهدي5253111521015087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الجوالن للبنيبنادبيبهاء حسين هويدي شيحان5254111521042013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية حماة للبناتادبيايات طه احمد علوان5255111522084023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية مؤتة للبناتادبيمريم ابراهيم زامل كاظم5256111522116032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية النهرين للبنينادبيميثم كريم أحمد عبد الساده5257111521020102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية النهضة للبناتادبيسراب طاهر محمد كاظم5258111522067020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيهدير سلمان خزام سلمان5259111522075066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية المصطفى للبناتادبيميس لؤي حميد حمزه5260111522110130

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعامر احمد عيسى محمد5261111521006040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الحسين المسائية للبنينادبينمير سالم صاحب عزيز5262111521208079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية المعارف للبنينادبيياسين عبد الكريم علي عامر5263111521005100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية ذو الفقار للبنينادبيسجاد علي شريف عذاري5264111521006030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية المعارف للبنينادبيبالل كريم عباس مزهر5265111521005019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية االنوار للبناتادبيغفران مالك فاضل علي5266111522085041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية البتول للبناتادبيدانيه واثق عبد الخالق رستم5267111522072026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعبد السالم أحمد عبد سهيل5268111521150035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسرى حسن محمد حسين5269111522076083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية االصالة للبناتادبيرؤيه رسول حايف لوكان5270111522083021
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية التقى للبناتادبيسرى سالم عبد اللطيف عبد الرزاق5271111522071087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية المعراج للبنينادبيعلي الهادي محمد عبد الحمزة سالم5272111521024031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبيطارق زياد كاظم علي5273111521156034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبيعبد محمد نجم عبد محمد5274111521156041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية السياب للبنينادبيمحمد عبد الحسين حسان زبون5275111521028049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية التسامح المختلطةادبياسراء خالد عبد الرضا زاير5276111522161001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية المحمودية للبنينادبيانمار جاسم محمد خضير5277111521023015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية رفيدة للبناتادبيساره قاسم محمد علي5278111522106037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الزهراء للبناتادبيساره معد سلمان جاسم5279111522088022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيرؤى محمد كاظم شنيت5280111522063017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية االصيل للبناتادبيشهد حمودي حسين جبر5281111522064066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيحيدر خالد مهدي صالح5282111521008039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية عمر المختار للبناتادبياية جعفر عبد المطلب عبد الرزاق5283111522081002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية النيل المسائية للبنينادبيعالء عدنان شهيد محسن5284111521206037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية ذات العيون للبناتادبيغفران حسن جاسم عبد الحمزه5285111522104040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية النهضة للبناتادبيرويده عبد الستار عبد الشافي عواد5286111522067010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية المعراج للبنينادبيحسن باسم جواد كاظم5287111521024010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيهدى عدنان عيدان جبر5288111522063050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيسمير علي عبد الستار دواح5289111521008055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الفراشة البيضاء االهلية للبناتادبيمريم علي نصيف جاسم5290111522122008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الروافد للبنينادبيعارف اياد فيصل عبود5291111521025026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الضرغام للبنينادبيمصطفى جلوب عبيد ضاحي5292111521014053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية شط العرب للبناتادبينور محمود عبود خلف5293111522062053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية العقيدة للبناتادبينبأ عمر طارق علي5294111522074048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الرباط للبناتادبيزهراء خضير عباس هادي5295111522121024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الشفق للبناتادبيحنان صالح خلف زناد5296111522117006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمروه محمد علي موسى5297111522076124

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية العامل للبنينادبياسماعيل حقي اسماعيل مهدي5298111521015011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية النهرين للبنينادبيسيف صالح عبد الحسن ناصر5299111521020041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية النهرين للبنينادبيعلي منير عباس كاظم5300111521020057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية االمال للبناتادبيساره قيس شحاذه خميس5301111522070056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية عائشة للبناتادبيسرور خالد عبد هللا حسين5302111522082044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية رقية للبناتادبيمريم جاسم زيدان خلف5303111522069041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية القيروان للبنينادبينور الدين حميد سلطان حسين5304111521031029
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية التقى للبناتادبيايه محمد عبد الرزاق خطاب5305111522071021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية النضال المختلطةادبيعبد الكريم خلف حمود سليم5306111521157012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيريام محمد ناجي زيدان5307111522089035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية ذو الفقار للبنينادبياحمد بشير خالد شبيب5308111521006003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية عدن للبناتادبينور الهدى عماد شكر محمود5309111522094052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية حماة للبناتادبيسارة عبد الرزاق جاسم محمد5310111522084075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيامين رشيد شعالن سهيل5311111521150009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية النهرين للبنينادبيمصطفى محمد عزيز محمد5312111521020092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية المعرفة للبناتادبيحنين سعدي ناجي علي5313111522133013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية وهران للبناتادبيضحى بهاء محمود احمد5314111522115022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الجوالن للبنيبنادبياحمد حامد عجيل محمد5315111521042004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية التعاون للبناتادبيداليا ستار جمعه فريح5316111522105018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية تبوك للبناتادبييقين حاتم شياع عاني5317111522102079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية البصرة للبناتادبياميمه رباح وفيق ناجي5318111522109007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية ابابيل  للبناتادبيايه كريم جوبي ثجيل5319111522111010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الرضوان للبنينادبياحمد عزيز شالل ذرب5320111521034008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعادل جاسم حسين غضيب5321111521006038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية االصيل للبناتادبيرسل حيدر فاضل شعيث5322111522064039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية التقى للبناتادبيحنان عبد الرزاق حمد مطشر5323111522071034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية النهرين للبنينادبيمروان شاكر محمود حسين5324111521020086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية تطوان للبنينادبياوس قحطان روضان ابراهيم5325111521018024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية األمل للبناتادبيزهراء جواد كاظم مجلي5326111522065026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيدعاء هيثم عبد الستار حميد5327111522076038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية النهرين للبنينادبيصادق سالم علوان خنجر5328111521020042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية الرباط للبناتادبيسحر مهدي صالح مهدي5329111522121028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية االخالص للبناتادبيرويدة محمد سامي زيدان5330111522112064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية اسماء للبناتادبيمرام كاظم خلف زويد5331111522100022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية المصطفى للبناتادبيزهراء هادي عبد االمير رحيم5332111522110064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية دمشق للبنينادبيحارث حاتم عثمان ابراهيم5333111521021035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيجنان علي حسن مشري5334111522099008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبييوسف عبد الحسين ميدان كاظم5335111521210123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية النهضة للبناتادبيساره طعمه احمد محمد5336111522067015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيزهراء عبد الكريم فيصل عبد الكريم5337111522075024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية ظفار للبناتادبيعذراء فيصل جبار لعيبي5338111522091034
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيحنين عقيل طالب جعفر5339111522089021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية العراق الجديد للبنينادبيبالل ابراهيم محمد احمد5340111521011015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية المعارف للبنينادبيمروان هشام عبد اللطيف علي5341111521005079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية المعارف للبنينادبيمصطفى عبد القادر عبد المحسن علي5342111521005087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيسيف مهدي شالكه حسن5343111521008061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية السيدية للبنينادبيمنهال هيثم سلطان مهدي5344111521004123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية العراق الجديد للبنينادبياحمد مثنى قدوري شكر5345111521011010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية تطوان للبنينادبيعثمان عواد علي خضير5346111521018056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية العامل للبنينادبيقاسم حسن قاسم عباس5347111521015104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الروافد للبنينادبيسعدون عامر سعدون حرامي5348111521025022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الحكيم للبنينادبيمصطفى ماجد هاشم حسن5349111521032082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية االبتكار المختلطةادبيمحمد حامد خليف معيدي5350111521151048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية االصالة للبناتادبيحنين عبد هللا عبد حسين5351111522083013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية المحمودية للبناتادبيميالد جواد شخير صانت5352111522080141

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية عائشة للبناتادبيهاجر طالب فرهود جدوع5353111522082072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية عمر المختار للبناتادبيشهالء هاني حمدان جاسم5354111522081038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية رقية للبناتادبيحنين عباس مسير سريح5355111522069013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية دمشق للبنينادبيرامي حسين سلطان عبد هللا5356111521021043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418النازحاتادبيياسمين واثق حمد حسين5357111522501041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيهيام قاسم شفيق توفيق5358111522220059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية رفيدة للبناتادبيعلياء عبد الجبار محمود عباس5359111522106050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيرنده حسين محمد سلمان5360111522087011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيسيف محمود مهدي شالل5361111521008060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمرتضى صفاء لطيف محسن5362111521011085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الفارابي للبنينادبييوسف حيدر محمد طالب5363111521002084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية مريم العذراء للبناتادبينور طارق قاسم محمد هاشم5364111522073097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية تطوان للبنينادبياحمد طعمة كريم محمد5365111521018009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الحسين للبنينادبيكرم الباري محمد هاشم كاظم5366111521013056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية االصالة للبناتادبيايمان اسعد صالح حسين5367111522083008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمينا نور هللا عبد القادر كليكل5368111522076138

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمياسم عبد النبي عبد الحسن جعفر5369111522076134

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية مريم العذراء للبناتادبيسرور حميد عباس كاظم5370111522073049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية ذات العيون للبناتادبيزهراء حميد عبد جوده5371111522104025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية معن االهلية للبنينادبيمهند عثمان عبد الرحمن علي5372111521043007
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية شط العرب للبناتادبيرويده محمد احمد مرهج5373111522062020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية حماة للبناتادبيايات جاسم مهدي صالح5374111522084022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية البارئ للبناتادبيشيماء عباس ناجي محمد5375111522119009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية نور العلم للبناتادبيمنار جمال حمد طراد5376111522118035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية الكندي للبنينادبياحمد خالد ابراهيم سعيد5377111521046001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيبارق ستار عبد غضب5378111521008024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية المعارف للبنينادبياحمد جواد عبيد سبع5379111521005004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيأمجد قاسم عبد هللا خضير5380111521207007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية عائشة للبناتادبينور محمد حسين هادي5381111522082070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية اغادير للبناتادبيعبير محمد سالم غضيب5382111522103039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية المصطفى للبناتادبيتبارك مصطفى فاضل محمد5383111522110023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية تبوك للبناتادبيزهراء ابراهيم حسن عبد5384111522102025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية المعراج للبنينادبيعبد هللا جالل جاسم نصيف5385111521024029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الوركاء للبنينادبيحسين علي تومان كوكز5386111521027032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيتقى علي مشحود حسن5387111522089017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية المحبة للبنينادبيكرار ظافر محسن حيدر5388111521003033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية النهضة للبناتادبيعائشه نور الدين محمد عمر5389111522067028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيدالل نجم عبد هللا موسى5390111522063016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيزهراء احمد نصيف شريجي5391111522089037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الزهور للبناتادبيضحى مثنى حسن سلمان5392111522078019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية المصطفى للبناتادبيزهراء احمد ناجي صادق5393111522110053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية رقية للبناتادبياستبرق اسماعيل حميد حسين5394111522069003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الجمهورية للبناتادبيدينا علي حسين عوده5395111522068020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية التقى للبناتادبيميس محمد منصور حسين5396111522071131

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية السيوطي للبنينادبييونس حميد جاسم محمد5397111521155060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبيابراهيم نجم عبد الكريم عباس5398111521156003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية المربد المختلطةادبيعلي داود علي حسين5399111521152014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية تطوان للبنينادبياكرم جميل عيسى عبد5400111521018017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الكندي للبنينادبيعمر احمد حسن خليف5401111521046013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الكندي للبنينادبيسفيان محمود خلف مسير5402111521046008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الشفق للبناتادبينور خضير عباس كاظم5403111522117052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الروافد للبنينادبيمصطفى احمد هادي لكوان5404111521025053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية اليوسفية للبنينادبيمحمد قسام محمود عطيه5405111521001109

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية االصيل للبناتادبيامنيه سالم مدلول حمود5406111522064008
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيعبد الرزاق صفاء عبد الرزاق كاظم5407111521008068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيغيث سعد عزيز محمد5408111521008104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية حماة للبناتادبياستبرق احمد شاكر نجف5409111522084008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيعبيد سلمان عبيد جواد5410111521016065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية المحبة للبنينادبيمرتضى ظاهر محسن حيدر5411111521003039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية البيادر المسائية للبناتادبيدعاء جاسم حميد خضير5412111522219004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية المصطفى للبناتادبيمريم جالل مولود فتاح5413111522110119

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الخبير للبنينادبياحمد حميد حسين مساعد5414111521007003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية االخالص للبناتادبيعذراء كريم عبد سلمان5415111522112123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الزهور للبناتادبيفاطمه محمد عباس حمود5416111522078025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية المصطفى للبناتادبيريام عامر جاسم محسن5417111522110052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية المصطفى للبناتادبيزهراء عبد العباس فاضل طالب5418111522110058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية حماة للبناتادبيرسل غركان احمد عبد5419111522084049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الكندي للبنينادبيخالد علي حسين خليف5420111521046006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيعلي عماد عبد الرحمن عويد5421111521008089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيياسر اسماعيل جبر فليح5422111521008170

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار علي حسين علي5423111521009072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الفارابي للبنينادبيمثنى رعد جاسم محمد5424111521002050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد نجم عبد الرضا مناتي5425111521009088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية مريم العذراء للبناتادبيطيبه عمار رشيد جاسم5426111522073066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية شط العرب للبناتادبيزينب ناجي خليف حسن5427111522062026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية رفيدة للبناتادبيرسل نجم عبد محمد5428111522106029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية المصطفى للبناتادبيتبارك عادل حسن حسون5429111522110022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية االخالص للبناتادبيرسل احمد ابراهيم جعاز5430111522112050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية رقية للبناتادبيساره ضياء غني احمد5431111522069025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الروابي للبنينادبيمحمد خضير مسير بديوي5432111521026123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية السويب المختلطةادبيمنتهى ناصر حسين علي5433111522159013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبياحمد جليل محمود حسين5434111521156006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية المحمودية للبنينادبيمحمد علي فضل دحام5435111521023083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الوركاء للبنينادبيفارس عبد الجليل احمد علي5436111521027078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية المحمودية للبنينادبيوليد خالد محمد رشيد5437111521023110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية البصرة للبناتادبيلجين حمزه عبد حسن5438111522109073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية البارئ للبناتادبينور قاسم محمد غربي5439111522119019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية العامل للبنينادبيرافد حسن ياسين حسن5440111521015044
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية البتول للبناتادبيرسل طارق زيدان خلف5441111522072034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الشاكرين للبنينادبيعامر حاتم فخري مصلح5442111521029050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية المحمودية للبناتادبيرضاب عبد الرزاق عبد الحمزه فليح5443111522080054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية العامل للبنينادبياحمد ابراهيم معيوف زاير5444111521015002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية المربد المختلطةادبيهيثم ياس عثمان شالل5445111521152028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية ظفار للبناتادبيمريم عبد الستار حسين جواد5446111522091038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية االخالص للبناتادبيدالل جبار عبد السادة عبد حافظ5447111522112043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية عائشة للبناتادبيرنا كريم حسين هراط5448111522082032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد حيدر اسماعيل عبد الصاحب5449111521027092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية المصطفى للبناتادبينور وليد سعيد عبيد5450111522110152

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية المعارف للبنينادبيسحبان سعد صالح نصار5451111521005030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور الهدى حسن عبد هللا عنقود5452111522076143

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية المنهل للبناتادبيسرور عصام عبد الرحمن محمد5453111522114022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية العقيدة للبناتادبيغفران علي حسين عيدان5454111522074037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيشهد عادل قاسم موزان5455111522220031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية التقى للبناتادبيهديل عماد جبار جاسم5456111522071156

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية العزة للبناتادبيزينه حسين عباس عبد الحسين5457111522060021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية المصطفى للبناتادبيفاطمه نهاد احمد حسين5458111522110112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية التعاون للبناتادبيمنار هاشم كاظم ناجي5459111522105065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الشاكرين للبنينادبيلقمان عبد هللا نايف حمادي5460111521029092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية التقى للبناتادبيدعاء سليم حسن جبار5461111522071043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية السويب المختلطةادبيايالف فياض سهر دغموث5462111522159003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي محمد شاكر محمد5463111521027073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية عائشة للبناتادبيهبة صباح جهاد عجاج5464111522082074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية مؤتة للبناتادبيمينا صائب صاحب صالح5465111522116033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية النضال المختلطةادبيحاتم عبد الكريم كاظم بربوتي5466111521157006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الرضوان للبنينادبيعامر علي عبيد حريفش5467111521034040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الحسين المسائية للبنينادبيمحمد جبار محمد جسام5468111521208062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية السيدية المسائية للبنينادبيمنتظر صالح نوري حميد5469111521209075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية المحبة للبنينادبيسجاد فراس محمد ناصر5470111521003022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية رفيدة للبناتادبينوره عطيه خزاز سلمان5471111522106075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية األمل للبناتادبيمينا هاشم احمد علي5472111522065047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية مريم العذراء للبناتادبينور ثامر جواد كاظم5473111522073095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية العامل للبنينادبيكرار شاكر محمود راجي5474111521015107
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية هند للبناتادبيغفران علي حسين طارش5475111522079038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبينور سعد محمد يوسف5476111522075058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية ابابيل  للبناتادبيهديل سالم سيد كنبار5477111522111087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية السياب للبنينادبيحسين نجم يد هللا الياس5478111521028017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبينور الهدى لطيف عبد هللا سرحة5479111522066055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية المحمودية للبناتادبيمريم حامد عيدان ابراهيم5480111522080134

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية النهار للبناتادبيايات صفاء صادق حسين5481111522127003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيمصطفى أحمد عباس صايل5482111521016112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الروافد للبنينادبيكرم باسم فجر عكال5483111521025041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية ذو الفقار للبنينادبياحمد علي عويد مرعي5484111521006008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الخبير للبنينادبيياسر سمير قاسم محمد5485111521007122

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية اليوسفية للبنينادبيغيث حسين عبد علي5486111521001090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية السيدية للبنينادبيطه اكرم حسين مراد5487111521004050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية عائشة للبناتادبيهدير علي خضير حويس5488111522082078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية مريم العذراء للبناتادبيشهد علي حسين محيميد5489111522073059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيهبه قاسم احمد عبد الساده5490111522076160

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية شط العرب للبناتادبيزهراء وليد مجيد حميد5491111522062024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية العقيدة للبناتادبيابرار عبد الكريم علي عبد الواحد5492111522074001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية مؤتة للبناتادبيرغد طارق عبد الرضا زبون5493111522116014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية زبيدة للبناتادبيرقية خلف حسن فلك5494111522108051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية التعاون للبناتادبيطيبه رائد مؤيد عبد الرحمن5495111522105054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية االخالص للبناتادبينور حسين مهدي عبد5496111522112179

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410الخارجيونادبيابراهيم احمد حسين راضي5497111521400001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الحسين للبنينادبيباسل صالح مهدي صالح5498111521013018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية تطوان للبنينادبيعمر سعد ابراهيم حسن5499111521018068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية نور العلم للبناتادبيرانيه محمد علي حسين5500111522118010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية اغادير للبناتادبيرانيه عبد القادر سهيل عبد5501111522103017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية االخالص للبناتادبيلقاء صفاء مجيد سعدون5502111522112145

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الضرغام للبنينادبيخلدون حسين غرب عبد هللا5503111521014022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيهناء محمد صالح حسين5504111522076169

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية ظفار للبناتادبيوجدان ماجد اركان عناد5505111522091048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيامنه سامي جاسم عباس5506111522063004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيانوار فؤاد كاظم محمد5507111522066003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيدعاء سعد عباس عبيد5508111522158005
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية السيوطي للبنينادبياحمد كريم نده فياض5509111521155005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية دمشق للبنينادبيعلي خالد حمزة عبود5510111521021087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية المربد المختلطةادبيستار جبار صالح منصور5511111521152011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية الشفق للبناتادبيفاطمة عباس عبد عواد5512111522117038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيغفران عيسى تعيب بالوه5513111522076106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الجوالن للبنيبنادبينوح محمد ضاري خميس5514111521042060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الجهاد المسائية للبنينادبيعمر عبد الستار سعدون عليوي5515111521200174

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية البارئ للبناتادبيضحى طه صالح سلمان5516111522119011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية التقى للبناتادبيرغد جبار حسين جبار5517111522071056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية البصرة للبناتادبيتيجان خالد محمود غياض5518111522109017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى549ثانوية المحمودية المسائية للبناتعلميزهراء فاضل عباس حسين5519111512218005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى514اعدادية هند للبناتعلميايه عبد الكريم عبد هللا اربيع5520111512079008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية الوركاء للبنينعلمياحمد عدنان عبد الهادي كاظم5521111511027010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى502الثانوية المعينية للبنينعلميعمر حميد حسن كاطع5522111511022036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى501اعدادية البتول للبناتعلميديانا خضر جاسم محمد5523111512072026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية االخالص للبناتعلميغفران حميد عبد مسلم محمد5524111512112128

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى484اعدادية العامل للبنينعلميحمزه محمد سلمان عباس5525111511015052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية العامل للبنينعلمياحمد عثمان عبد الكريم عثمان5526111511015011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية شط العرب للبناتعلميرغده احمد باسم محمد مالك5527111512062014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميياسر حسن باقر اسماعيل5528111511008159

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية تطوان للبنينعلميانمار ماجد راشد عبد هللا5529111511018025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميأبراهيم خليل أبراهيم رشيد5530111511016001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية االمال للبناتعلميالين عبد الحمزه حمدي سلطان5531111512070015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى462ثانوية عشتار للبناتعلميفاتن مجيد سلمان حسون5532111512086025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية التقى للبناتعلميغادة نجم عبد اللطيف توفيق5533111512071110

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية المنهل للبناتعلميهاجر محمد ناصر سعدون5534111512114102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية الوركاء للبنينعلميعلي حسن رضا حمادي5535111511027067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية التسامح المختلطةعلميغفران ابراهيم كاظم حمزه5536111512161009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456ثانوية الزهراء للبناتعلمينور عبد تايه زغير5537111512088035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية المصطفى للبناتعلميريم مهدي عبد الكريم محمد5538111512110072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية العراق الجديد للبنينعلميعبد هللا ثامر جاسم زينل5539111511011097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية زبيدة للبناتعلميغفران رعد حسين شوندي5540111512108080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية البتول للبناتعلميرقيه جمال عبد الكريم خميس5541111512072032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميالبراء ايمن احمد محمد5542111511009023
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى483ثانوية ذات العيون للبناتادبيزمن قحطان عدنان عيدان5543111522104024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيمحمد فهد مطشر جبر5544111521008136

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيسارة سعدي مهدي نصيف5545111522220028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية االخالص للبناتادبيريام حبيب حسين عبد هللا5546111522112066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية ظفار للبناتادبيميس عائد عبيد عبود5547111522091040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء اياد زاير حمدان5548111522112068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية تطوان للبنينادبيهيثم حمزة رشيد محمد5549111521018105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية القيروان للبنينادبيمحمد عواد احمد علي5550111521031025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية رفيدة للبناتادبيسحر محمد سلمان جاسم5551111522106039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية شط العرب للبناتادبيزهراء حيدر احمد عبدان5552111522062023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية دمشق للبنينادبيعباس شهاب حمد جاسم5553111521021061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية الزهور للبناتادبيطيبه عدنان خليل صفر5554111522078020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية االنوار للبناتادبينبأ يوسف علي حرج5555111522085051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436الثانوية المعينية للبنينادبيعلي عبد الوهاب سلمان ويس5556111521022040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الخبير للبنينادبيمصطفى مكصد جابر حمزة5557111521007113

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية المحمودية للبناتادبيزينب عبد الكريم حسن ظاهر5558111522080080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيسلمى تحسين هاشم ياسر5559111522066037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية النهار للبناتادبيمريم مناف فاضل مهدي5560111522127020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية تبوك للبناتادبيداليا حميد نافع قدوري5561111522102015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية الشفق للبناتادبيايمان محمد كزار لفته5562111522117003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433الخارجيونادبيمصطفى عبد الجبار يوسف شريف5563111521400084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية التقى للبناتادبيرسل صباح مهدي حسون5564111522071052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية ذو الفقار للبنينادبيسيف علي عبد الحسين بدن5565111521006033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الخبير للبنينادبيطه عبد الحكيم جياد ذهب5566111521007048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبنين فالح محمد رشاد عبد الوهاب5567111522076020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية العراق الجديد للبنينادبياحمد فالح شهاب هادي5568111521011007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية المستقبل للبناتادبيبيان عبد الكريم احمد حسين5569111522101005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي عالء حسين باجي5570111521027070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية ابن سينا للبنينادبيطه اياد كريم جاسم5571111521017026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية االبتكار المختلطةادبيمحمد خليف عبد عبد هللا5572111521151049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيأيمن عبد السالم حياوي عيسى5573111521016021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية ذو الفقار للبنينادبيصادق جبار زغير عبيد5574111521006034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية رفيدة للبناتادبيرحاب عبد الرحمن عبد الستار نجم5575111522106027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الجهاد المسائية للبنينادبياحمد طارق حمد هويدي5576111521200016
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية السياب للبنينادبيحسن علي عبد الواحد علوان5577111521028012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمينا سرمد محمد حسن هادي5578111522076136

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية البصرة للبناتادبيزينب مالك عبد االمير حسين5579111522109046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية البتول للبناتادبيصفا علي عبد الخالق غالب5580111522072068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبياحمد حسين علي كاظم5581111521156008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيعمر كريم عبد هللا ناصر5582111521008102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية البتول للبناتادبييسرى باسم محسن سعيد5583111522072112

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحيدر عامر لطيف كريم5584111521011025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمحمد عبد الكريم أحمد نفل5585111521207059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية تبوك للبناتادبيايناس وليد ابراهيم عباس5586111522102009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية الثوار للبنينادبيعمر فيصل ابراهيم مهدي5587111521012058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية وهران للبناتادبيصفا صبحي شاكر محمود5588111522115021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية القيروان للبنينادبيهشام عبد القادر ناجي فتاح5589111521031030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية السيوطي للبنينادبيمعتز نايف احمد عبد هللا5590111521155054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية دمشق للبنينادبيعالء زعنون شعيب تركي5591111521021083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية القيروان للبنينادبيعبد االله جاسم محمد محجوب5592111521031014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية البصرة للبناتادبيدعاء صالح عبد الوهاب جمعه5593111522109022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية دمشق للبنينادبيأحمد محمد حتروش حسين5594111521021009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية النهرين للبنينادبيعلي حسين شيال قاسم5595111521020049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية العقيدة للبناتادبيمريم عبد الخالق احمد عبد الخالق5596111522074044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية تطوان للبنينادبيغزوان عادل نعمان احمد5597111521018072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية األمل للبناتادبيهديل رحيم لفته حسن5598111522065053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية العامل للبنينادبيعلي راضي كاظم مالح5599111521015086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية البتول للبناتادبيزينب سليم عطا هللا عبد5600111522072042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمهند عبطان مجبل عرار5601111521150066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية اسماء للبناتادبياسراء جاسم محمد جلوب5602111522100001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية عشتار للبناتادبيوسن توفيق سعيد جرمط5603111522086048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية المصطفى للبناتادبيضحى عبد الستار سعدون عليوي5604111522110092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية عمر المختار للبناتادبيسارة أحمد سلوم فرحان5605111522081032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد جاسم سبتي مطلك5606111521027089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الزيتونة للبناتادبيتبارك اسعد شاكر عبد هللا5607111522061005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الرضوان للبنينادبياكرم حميد حربي حمود5608111521034010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيعلي حسين خضر غربي5609111521008083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية االمال للبناتادبيمكارم عبد الجليل محمد عليج5610111522070097
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيآيه خالد شهاب ابراهيم5611111522077001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية ذات العيون للبناتادبيوالء شاكر حسين عبد5612111522104066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيحنين مالك كاظم علوان5613111522089022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية هند للبناتادبيتماره علي فارس عبد هللا5614111522079012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية مريم العذراء للبناتادبيايه رعد احمد سلمان5615111522073009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423الثانوية المعينية للبنينادبيامجد رحيم نصيف جاسم5616111521022006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعمر عبد هللا محمود شبيب5617111521006053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيحيدر احمد علي عبود5618111521158008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية المصطفى للبناتادبيزهراء جواد كاظم علي5619111522110056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية المصطفى للبناتادبيهديل باقر حسين حمادي5620111522110159

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبياحمد فالح خضير عبيد5621111521158003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية النهرين للبنينادبيعلي عبد خضير شاتي5622111521020054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية حماة للبناتادبيآمنه قائد دهش خشف5623111522084003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية شط العرب للبناتادبيهمسه رياض محمد عبود5624111522062057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية ابن سينا للبنينادبيسامي نبيل سامي عبد الرحمن5625111521017020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الشفق للبناتادبيميديا كاظم فرهود ياسر5626111522117046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية االبتكار المختلطةادبيعزام احمد حسين علي5627111521151031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية االنوار للبناتادبياثمار سعدون طه اسماعيل5628111522085005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية السيدية للبنينادبيايمن صالح علي صلبي5629111521004016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمروان محمد حميد عباس5630111521006065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية رفيدة للبناتادبيطيبه رياض منصور عبد الحميد5631111522106048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية النهرين للبنينادبيمهيمن محمد كاظم علي5632111521020100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية النهرين للبنينادبيياس خضير شحل جاسم5633111521020104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيمحمود عبد الستار محمود أحمد5634111521016109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية الزيتونة للبناتادبيضحى منير عجيل رشيد5635111522061025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الروافد للبنينادبياحمد عماد خضير حمد5636111521025005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية العامل للبنينادبييوسف محمد حسن حنش5637111521015155

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الجمهورية للبناتادبييسرى جواد كاظم عوده5638111522068087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية النهضة للبناتادبيسامره اركان صالح عالوي5639111522067018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية المصطفى للبناتادبينبأ سالم محمد سلمان5640111522110133

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيالهام حسام جليل مهدي5641111522076014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية حماة للبناتادبيشروق حسن فرج هالل5642111522084080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية المصطفى للبناتادبياالء جاسم جبار وساف5643111522110009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الجمهورية للبناتادبينبأ سعد سالم حسين5644111522068074
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية البصرة للبناتادبيمروه حسن هادي احمد5645111522109074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية ذات العيون للبناتادبيفاطمه نايف داود بديوي5646111522104044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الفارابي للبنينادبيمحمد أكرم حسين أسد هللا5647111521002051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية نور العلم للبناتادبيسارة أحمد شهاب أحمد5648111522118017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية البارئ للبناتادبيرسل عبد الرزاق علي صالح5649111522119004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الحسين للبنينادبيبالل ماهر حميد عبد هللا5650111521013021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية تطوان للبنينادبيبراق يوسف علوان منصور5651111521018025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الشاكرين للبنينادبيعلي هاشم سليمان فهد5652111521029076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيغيداء عبد الرضا جبار عساف5653111522066044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية التقى للبناتادبيمالك كريم مأمون مجدي5654111522071127

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية التعاون للبناتادبيزهراء جابر فاضل فهد5655111522105026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية ابن سينا للبنينادبيوسام عبد االمير مطلك فنجان5656111521017074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418الثانوية المعينية للبنينادبيسيف سعد كريم كاظم5657111521022026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418الخارجياتادبينوره نعيم جياد جاسم5658111522401095

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية ظفار للبناتادبيديار صالح حسن عبد هللا5659111522091017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية الزهراء للبناتادبيآيه كاظم صالح جبر5660111522088001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية اغادير للبناتادبيافراح داود سليمان كاظم5661111522103003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية النضال المختلطةادبيحنين محمود عوده سلمان5662111522157008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية النضال المختلطةادبينور علي عبد هللا حسون5663111522157023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية ابابيل  للبناتادبيمريم يعقوب يوسف احمد5664111522111070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية النيل المسائية للبنينادبيمحمود حسين عبد جواد5665111521206074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية المحمودية للبناتادبياساور فاضل عبيس ابراهيم5666111522080001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية البتول للبناتادبيآيات محمد هندي جاسم5667111522072003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية نور العلم للبناتادبيتبارك ابراهيم سلمان محمد5668111522118007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية النهرين للبنينادبيبهاء الدين فالح نعمه عبد5669111521020021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية التقى للبناتادبياومنية جواد حسين علي5670111522071012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الوركاء للبنينادبيامير احمد عبد محمد5671111521027016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية رفيدة للبناتادبينيبال ثابت نوفل نايف5672111522106076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية حماة للبناتادبيحنين سعود احمد سلمان5673111522084034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية االصالة للبناتادبيرنده عبد اسماعيل صالح5674111522083025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415الثانوية المعينية للبنينادبيمصطفى محمد علي حسين5675111521022059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية المصطفى للبناتادبيرشا رعد فرج كريم5676111522110043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية التقى للبناتادبيرسل عمار غسان احمد5677111522071053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية عشتار للبناتادبيهديل شعالن فرحان احمد5678111522086044
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية المستقبل للبناتادبيهبه عباس فاضل كاظم5679111522101052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيبالل أحمد عبد الفتاح خضر5680111521016029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414الثانوية المعينية للبنينادبيعمر وليد غني منصور5681111521022045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية القيروان للبنينادبيعبد السالم جمال محمد محجوب5682111521031015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية االصيل للبناتادبيريام فالح عبود سابط5683111522064046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية اغادير للبناتادبيامنه رائد مزهر سليم5684111522103007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الروابي للبنينادبيمنجد حسن حمد سفان5685111521026150

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية النهضة للبناتادبيمريم اوميد مجيد علي اكبر5686111522067035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية المحبة للبنينادبيمصطفى عيسى حميد رشيد5687111521003043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية النهرين للبنينادبيمحمد قاسم ظاهر كاظم5688111521020080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية االصالة للبناتادبيايمان حاتم حسين داود5689111522083009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية المستقبل للبناتادبيدنيا أياد طارق عبد المجيد5690111522101010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الروابي للبنينادبيعباس سامي حمزه حسين5691111521026064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية البتول للبناتادبياكرام مهند جاسم محمد5692111522072010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيابتسام خليل مهيدي صالح5693111522075005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية حماة للبناتادبيعذراء سعد مصيخ داود5694111522084098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد الستار رافد عبد الستار محمد5695111521011044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الشاكرين للبنينادبيايمن محمد ثامر سلوم5696111521029010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية ابن سينا للبنينادبيحسين عبد السالم محمد هاشم5697111521017015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الطاهره للبناتادبيريام رائد سعدون عبود5698111522098010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية المهند للبنينادبيعمر نصر محمد خلف5699111521047022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية المعرفة للبناتادبيالره عبد الواحد صالح علي5700111522133040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد صباح ابراهيم خلف5701111521011081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية السيدية للبنينادبيمحمد منذر خوام مناحي5702111521004108

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية المعراج للبنينادبيعلي محمود عفلوك كاظم5703111521024037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية االالء للبناتادبيشهد محمد مزهر شبيب5704111522130004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية االصالة للبناتادبيسجى عثمان محمد جدوع5705111522083033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الطاهره للبناتادبيمها سعدي حمادي جاسم5706111522098017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيكرار محمد رحمه طاهر5707111521008113

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية تطوان للبنينادبيعبد الرحمن سامي عباس محل5708111521018051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيادريس سعدي ابراهيم خادم5709111521150008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية شط العرب للبناتادبيرند اياد شفيق عمر5710111522062019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيدعاء خضير محمد هجاوي5711111522089025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيقبس علي ضاري محمد5712111522075042

184 من 168صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية زبيدة للبناتادبيبنين حيدر جابر حمد5713111522108027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيغدير جاسم سلمان عباس5714111521008103

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الزيتونة للبناتادبيساره عبيد احمد عبطان5715111522061018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الجهاد المسائية للبنينادبياحمد عادل جبر ثجيل5716111521200017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية المصطفى للبناتادبيمريم جبار حسين علي5717111522110118

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية المحمودية للبنينادبييوسف عبادي كريم ظاهر5718111521023119

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية رفيدة للبناتادبيهاجر عوني جميل هاشم5719111522106078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية المحمودية للبناتادبيفرح ستار زويد محمد5720111522080126

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الكندي للبنينادبيعلي محمد طالل فزع5721111521046011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية المحمودية للبناتادبيزينب عدنان حسن باقر5722111522080081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيميس عدنان جميل خضير5723111522075053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية عائشة للبناتادبينسرين طه سعد حافظ5724111522082068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبينورهان محمد كاظم عبد5725111522063048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية وهران للبناتادبيلبنى علي غني فرحان5726111522115026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية النهرين للبنينادبيأحمد أياد عباس محيسن5727111521020005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية المحمودية للبناتادبيهدى عامر نصيف جاسم5728111522080171

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسجى جميل عبود كريم5729111522076078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية الطاهره للبناتادبيعلياء عبد هللا وحيد حمادي5730111522098015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الروافد للبنينادبيهيثم يوسف عبد حسن5731111521025059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية السيدية للبنينادبيحاتم بالسم حاتم علي5732111521004024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد هللا رحيم ياسين الزم5733111521011045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الجوالن للبنيبنادبييوسف خميس لطيف ياس5734111521042066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية االخالص للبناتادبيمريم علي يعقوب يوسف5735111522112157

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الشاكرين للبنينادبيعمر احمد نغماش علوان5736111521029077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الشاكرين للبنينادبيطارق عبد هللا عودة ربيع5737111521029048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي جميل محسن دمن5738111521006042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية اليوسفية للبنينادبيميثاق ستار عبد هللا صبار5739111521001133

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية المعارف للبنينادبيعلي خالد محجوب جاسم5740111521005049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية ظفار للبناتادبيبان موفق جمال عباس5741111522091009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيحسين بهاء علي حسن5742111521008033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبياكرم عالء حسين علي5743111521008016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية تطوان للبنينادبيحسين قيس عيسى عبد5744111521018037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية دمشق للبنينادبيسجاد حميد شاكر شهاب5745111521021050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية دمشق للبنينادبيهشام عباس سرداح عبد5746111521021127
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية ابابيل  للبناتادبيورود طالب سلمان حبيب5747111522111088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الشفق للبناتادبينور مجيد عبد سرهيد5748111522117055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية االصالة للبناتادبيآصاله خليف علي محيسن5749111522083005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعامر احمد جاسم محمد5750111521150033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية المحمودية للبناتادبيحنين سلمان عبد هللا موسى5751111522080031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية المستقبل للبناتادبيسالي نائل جهاد محمد5752111522101027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الشاكرين للبنينادبيحسين علي جابر خميس5753111521029024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الروافد للبنينادبياحمد جياد مطر دالوي5754111521025003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الحسين للبنينادبيحسين حميد علي حسين5755111521013027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية تطوان للبنينادبيمصطفى زكي كريم جواد5756111521018093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية المستقبل للبناتادبيسمر ستار جيجان مذكور5757111522101033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد الرحمن صباح جاسم سبع5758111521029053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406الخارجياتادبيآيه جواد عبد صالح5759111522401001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الحسين المسائية للبنينادبيمصطفى صباح جبر عبد الحسين5760111521208069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب فاضل عباس صالح5761111522108073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبينائل حسين زيدان خلف5762111521008162

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبيعلي رشيد داود مطر5763111521156047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية ذات العيون للبناتادبيغدير عمار فوزي مصطفى5764111522104039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيماريان مكرم توما سليم5765111522077020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية دمشق للبنينادبيعبد الرحمن كامل احمد شالل5766111521021069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الزهراء للبناتادبيسرى علي ماجد حسون5767111522088025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية القيروان للبنينادبيطه عادل خضير يوسف5768111521031011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية دمشق للبنينادبيأحمد محمد عبد هللا حسين5769111521021010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية النضال المختلطةادبياحمد سعد عليوي حسين5770111521157002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الروابي للبنينادبيمحمد مهدي احمد محمد5771111521026133

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية السيوطي للبنينادبييحيى حسين علي عبد5772111521155059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية التسامح المختلطةادبيعلي غانم جبر شريش5773111521161019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية االمال للبناتادبيسجى سمير جاسم عباس5774111522070063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيأيمان يوسف نصيف جاسم5775111522089002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية اسماء للبناتادبيحنين محمد زيدان علي5776111522100007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الشاكرين للبنينادبيعادل سعد حسين محمد5777111521029049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية التقى للبناتادبيصفا نعمة هادي عباس5778111522071100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الخبير للبنينادبيمحمد سامي حازم يوسف5779111521007089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الفارابي للبنينادبيعلي مؤيد محمد حسن5780111521002041
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية ذو الفقار للبنينادبيسيف عالء حسين عبد االمير5781111521006032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية تطوان للبنينادبيحسين حميد طه ياسين5782111521018034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية ظفار للبناتادبيسرى ليث صبحي عباس5783111522091027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الروافد للبنينادبيعدي علي جاسم حمدان5784111521025033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية دمشق للبنينادبياحمد عثمان عبيد محيسن5785111521021020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية ذو الفقار للبنينادبيبشار حسن حميد مجيد5786111521006013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية تطوان للبنينادبيبالل عبد الكريم حسن عبد هللا5787111521018028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية الضرغام للبنينادبيمحمد عباس فاضل عبد هللا5788111521014046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية العراق الجديد للبنينادبياحمد ضياء ذياب عطا هللا5789111521011006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية تطوان للبنينادبيسيف صباح ابراهيم محمود5790111521018041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية تطوان للبنينادبيسيف عبد هللا مخلف صالح5791111521018042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء محمد كريم عبد الرحمن5792111522076064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية العال المسائية للبنينادبيكرار جمعة كمال عبد محمود5793111521203246

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية تطوان للبنينادبييوسف زكريا فخري سلمان5794111521018109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية حماة للبناتادبيدعاء محمد فرج حمادي5795111522084042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية المحمودية للبناتادبيعال احمد عزاوي ياسين5796111522080117

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية التعاون للبناتادبيطيبه جبار سعدون عويد5797111522105053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية عائشة للبناتادبيسارة عالوي علوان محيط5798111522082039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية العال المسائية للبنينادبيعبد الكريم ماهر سعد مهدي5799111521203161

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الحكيم للبنينادبياثير عبيد هاشم طراد5800111521032001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيهدى سلمان خزام سلمان5801111522075064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية ابابيل  للبناتادبيبنين حسين عبد كصاد5802111522111014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية االخالص للبناتادبيعال نجم عبد هللا زبين5803111522112126

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية اغادير للبناتادبيرغد عماد حمادي عايش5804111522103019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية السيدية للبنينادبيعز الدين خالد نصر مهاوش5805111521004065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404الخارجياتادبينبأ عالء عبد الواحد ماشي5806111522401085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد الرشيد حميد كاظم عجوب5807111521034041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية المعرفة للبناتادبيمها محمد عودة حمد5808111522133045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسين امير ابراهيم سعيد5809111521006017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية هند للبناتادبينور ياسين اسماعيل فرحان5810111522079048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية رفيدة للبناتادبينورا اسامه عبد الكريم عبد المجيد5811111522106072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية االبتكار المختلطةادبيمآثر عباس فاضل مريود5812111522151015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية المحمودية للبناتادبيصفاء ناطق خضير عباس5813111522080111

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية بنات العراق للبناتادبيزينب عثمان شاكر صنفير5814111522128009
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الحسين للبنينادبيحميد حسن حميد مصطفى5815111521013031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية العال المسائية للبنينادبيمصطفى درويش محمود عيدان5816111521203308

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية المحمودية للبنينادبيعبد هللا نجم عبد هللا موجد5817111521023046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعذراء حسن عباس عبيد5818111522158012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الروابي للبنينادبياصيل شاكر شارع موسى5819111521026023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية االمال للبناتادبيدعاء محمد دلف مزهر5820111522070033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية السياب للبنينادبيأمير حسن عباس رشك5821111521028009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الزهور للبناتادبيمينا جمال صالح محمد5822111522078032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيمريم خليل احمد علي5823111522075045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية القيروان للبنينادبياحمد حميد سلطان حسين5824111521031002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الخبير للبنينادبيحيدر محمد عبد عبود5825111521007033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية العامل للبنينادبيرياض احمد جواد ذياب5826111521015047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية المهند للبنينادبيعلي حمود احمد ابراهيم5827111521047020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية ابن سينا للبنينادبيموسى صبيح مكي نجم5828111521017069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية المحمودية للبناتادبيريم سعيد علي حميد5829111522080062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية مريم العذراء للبناتادبيالنه قيس داود عامر5830111522073075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء عباس مسهر حسن5831111522076061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية بنات العراق للبناتادبيسارة صاحب عبيد شلش5832111522128010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية المحمودية للبنينادبينذير مهدي محسن نجم5833111521023104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية المعراج للبنينادبيعبد المهيمن كريم نشمي ناصر5834111521024030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية المحمودية للبنينادبيمحمد ناجي عراك علوان5835111521023089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية المصطفى للبناتادبيصفا ابراهيم عبد الرضا حسن5836111522110090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية رقية للبناتادبيورود فالح عبد هللا عفات5837111522069056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية ابابيل  للبناتادبيخوله سعد وهيب كاظم5838111522111019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية رقية للبناتادبيشهد وليد صالح هذال5839111522069032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية التقى للبناتادبيحوراء فيصل نمر جبر5840111522071042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية المعارف للبنينادبيعمر خميس حسن علي5841111521005058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية السيدية للبنينادبييوسف جاسم محمد سحاب5842111521004133

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402الثانوية المعينية للبنينادبيصباح موفق نعيم سلمان5843111521022027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد هللا عالء حسين خليفة5844111521011046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الرضوان للبنينادبياحمد عبيد نجم عبد هللا5845111521034007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية العامل للبنينادبيمحمد ظاهر درب خضير5846111521015124

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الرباط للبناتادبيزينب عباس مطر عمران5847111522121026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية العقيدة للبناتادبيرندة جابر حمزة فرحان5848111522074018
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية المحمودية للبناتادبينور عبد هللا كاظم يوسف5849111522080162

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية عمر المختار للبناتادبيمروة محمد كاظم حمزة5850111522081051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية مريم العذراء للبناتادبيسمر سعد عبد هللا امين5851111522073051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبراء جواد اسماعيل عماره5852111522076018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الروابي للبنينادبيخالد سلمان خلف حمادي5853111521026045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيمريم عباس عزيز ابراهيم5854111522066048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الوركاء للبنينادبيسجاد عبد الحميد هالل حسين5855111521027048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيعذراء خالد حسين مجيد5856111522218033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الروابي للبنينادبيمحمد وليد عباس محمد5857111521026136

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية االصيل للبناتادبيطيبه سعدون فاضل سعد5858111522064078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي كاظم جبار قادر5859111521009063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيأحمد خضير دايح محسن5860111521150002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية دمشق للبنينادبيعمر نجم عبد هللا غافل5861111521021099

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية تطوان للبنينادبيبسام علي اشرف غالي5862111521018026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد خضير عباس حسن5863111521011076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية دمشق للبنينادبيعباس محمد علي عبود5864111521021062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية السويب المختلطةادبيسيناء محمد كامل سعود5865111522159008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية عمر المختار للبناتادبيصبا رعد ابراهيم كاظم5866111522081040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية المصطفى للبناتادبيايه حقي اسماعيل علوان5867111522110017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الشاكرين للبنينادبيعلي ندى عبطان دهش5868111521029075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية المودة للبناتادبيرشا خالد ابراهيم جواد5869111522090005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية ابابيل  للبناتادبيساره رحيم حمود شهيب5870111522111042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبياسامه احمد ناصر حسين5871111521008015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية السيدية للبنينادبيمحمود ذياب عبد خليل5872111521004110

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الروابي للبنينادبيعلي قاسم غركان حسين5873111521026086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي احمد جواد كاظم5874111521011049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية المحمودية للبناتادبيشروق حامد تركي ياسر5875111522080098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية العامل للبنينادبياكرم صالح جبر دباغ5876111521015012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيزينه زهير فواز صبار5877111522063024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيمصطفى فاضل كامل محيي5878111521008152

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية عدن للبناتادبينور عالء ابراهيم حسين5879111522094057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399الثانوية المعينية للبنينادبيسيف حاتم عباس كاظم5880111521022025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الرضوان للبنينادبيطه حسين عبد هللا نجم5881111521034038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية البتول للبناتادبيفرح عبد المطلب خضير سوير5882111522072083
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسن رعد عبد اللطيف عبد الستار5883111521011018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيظيف خالد تعبان لفته5884111521009046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية دمشق للبنينادبياحمد خيون عودة حلبوص5885111521021018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية عمر المختار للبناتادبيدعاء علي بجاي عباس5886111522081014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية عائشة للبناتادبيسارة يعقوب عباس شاكر5887111522082041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية ظفار للبناتادبيطيبه اكرم حسن عوف5888111522091032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية السيوطي للبنينادبيبكر ابراهيم فرحان عباس5889111521155009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية المصطفى للبناتادبيمالك مهدي صالح كاظم5890111522110125

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية تبوك للبناتادبيتقى عبد السالم عبد الرحمن احمد5891111522102013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية الزهراء للبناتادبيعلياء حسن سعيد صخي5892111522088032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية هند للبناتادبيتبارك عالء احميد جاسم5893111522079011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية بنات العراق للبناتادبيرقية خوام شنيتر كاظم5894111522128006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الرباط للبناتادبياميرة امير فخري حمزة5895111522121008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الضرغام للبنينادبيطه محمود طه زيدان5896111521014029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية االصالة للبناتادبيزبيده جبر دحل شبيب5897111522083029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية المحمودية للبناتادبيميس ابراهيم عيسى شاه مراد5898111522080139

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب عبد الرزاق مطشر علواش5899111522108071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية العراق الجديد للبنينادبيكرار عباس كاظم دنان5900111521011071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمصطفى اكرم عبد المجيد راضي5901111521006066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية المعرفة للبناتادبيمريم احمد محمد عبد5902111522133041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية االمال للبناتادبيعائشه فريد اسماعيل زكي5903111522070082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الزهور للبناتادبيغفران خالد علي خليل5904111522078023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية تبوك للبناتادبيزينب دريد حسين علوان5905111522102029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمريم جاسم محمد مجيد5906111522077021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الزهراء للبناتادبيزهراء طالب فتاح عواد5907111522088018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيحوراء حيدر أحمد جاسم5908111522099010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية تبوك للبناتادبيسهاد خالد صبار حايف5909111522102039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية االخالص للبناتادبيفيان سمير جاسب زبون5910111522112139

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية عدن للبناتادبيمها مؤيد خضير عباس5911111522094048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية الشفق للبناتادبيشمس ليث احمد محمد5912111522117030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الجوالن للبنيبنادبييوسف حامد شاكر محسن5913111521042065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية مؤتة للبناتادبيهدى كاظم بريسم حسن5914111522116036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية رفيدة للبناتادبيمينا محمد جاسم محمد5915111522106064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبياحمد عامر حسين عجيد5916111521008005
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية السياب للبنينادبيسهيل أياد كاظم يوسف5917111521028026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيميسم عزيز عبد هللا جميل5918111522217052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية المعارف للبنينادبيغيث منير فاضل حسون5919111521005063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية البصرة للبناتادبيشهد رعد رشيد عبد5920111522109055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية المصطفى للبناتادبيمنار محمد عبد علي عناد5921111522110127

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية النهضة للبناتادبيمنتهى محمد عبيد فجر5922111522067037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيطيبه حسن حسون كاظم5923111522218030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية التسامح المختلطةادبيليث سامي علي حسن5924111521161026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية ابابيل  للبناتادبيبينات محمد تكليف محمد5925111522111016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية البصرة للبناتادبيداليا صالح عبد عبد هللا5926111522109020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيحوراء سمير علي خيون5927111522089023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية اغادير للبناتادبيريم عذاري فياض بندر5928111522103025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد عبد هللا غضبان طاهر5929111521034065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الجمهورية للبناتادبياسراء عبد الرزاق محمد عيفان5930111522068007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397الخارجياتادبيهند صالح جاسم عباس5931111522401103

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيأشهاب خالد فرحان حسن5932111521150007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية شط العرب للبناتادبيرغد وليد محمد حمودي5933111522062017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعز الدين قحطان ابراهيم احمد5934111521011047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية بنات العراق للبناتادبياسراء علي عباس حسون5935111522128001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية النهرين للبنينادبيعلي فائق صدام كاطع5936111521020055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية النهرين للبنينادبيمشتاق رياض جمعه قاسم5937111521020087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية الثوار للبنينادبيعبد المهيمن أسعد عبد الكريم حنتوش5938111521012040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية المحمودية للبناتادبيزهراء حامد صالح ذعار5939111522080065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية المحمودية للبناتادبيايه سعد عبد االمير خضير5940111522080019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية المنهل للبناتادبيدينا جبار مناتي حسب5941111522114013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية وهران للبناتادبيزينب محمد شهاب منخي5942111522115013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيمصطفى حادي دعير مويلح5943111521210107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيساره رعد حميد اسماعيل5944111522217020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية زبيدة للبناتادبيترحاب محمد علي جواد حسين5945111522108031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الفارابي للبنينادبيمصطفى أحمد حريجة حسون5946111521002064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية السيدية المسائية للبنينادبيمحمد علي حيدر محمد علي مجيد5947111521209063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية المعرفة للبناتادبيامنة عبد حسن قاطع5948111522133007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية التعاون للبناتادبيزينب كريم جار هللا كاظم5949111522105036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية رفيدة للبناتادبيضحى نزار حسين شهيد5950111522106047
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الروابي للبنينادبيعبد الجليل مجبل صخيل بادي5951111521026067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية المصطفى للبناتادبيعذراء طارق حسن علوان5952111522110098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية االنوار للبناتادبيديار زياد عبد الكريم سلمان5953111522085020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الشفق للبناتادبيسجى عبد الكريم عبد محمد5954111522117028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد حسن عبد داغر5955111521009079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية ابن سينا للبنينادبيميالد كريم محمد سلمان5956111521017070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية العامل للبنينادبيعبد هللا عبد الكريم عباس كاظم5957111521015071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الحسين للبنينادبيمحمد عدنان نوري عبد5958111521013063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية هند للبناتادبيرسل عباس عبد ابراهيم5959111522079023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفاطمه مهدي صالح محمد5960111522073073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيزينب علي هاشم حسن5961111522099018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية حماة للبناتادبيابتهال محمد نغماش علوان5962111522084004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية االصيل للبناتادبيمروه عادل عبد الزهره خزعل5963111522064099

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية السيدية للبنينادبيزيد عامر حسين عطيه5964111521004038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية االبتكار المختلطةادبييقين حسن محسن رشيد5965111522151020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيهشام طه ياسين حمزه5966111521150072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية رقية للبناتادبيحنان احمد كاظم نجم5967111522069012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الروابي للبنينادبيعالء حسين علي نعمان5968111521026080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيقاسم محمد حصوه مطلب5969111521150052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية ذات العيون للبناتادبيدعاء طارق كريم عيدان5970111522104012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية المنهل للبناتادبيمالك فراس حميد ثجيل5971111522114029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية المنهل للبناتادبيوجدان علي حسون مضحي5972111522114035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية العامل للبنينادبيمحمد صباح نوار صالل5973111521015123

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية المعارف للبنينادبيحسين كاظم مزيد عسر5974111521005024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية االحرار المختلطةادبيجاسم محمد محمود حسين5975111521154003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية المربد المختلطةادبيعمر عايد عداي عيدان5976111521152017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية دمشق للبنينادبيطه أحمد كردي محمد5977111521021059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية النضال المختلطةادبييوسف شفيق محمود راضي5978111521157025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية االخالص للبناتادبيشمس وضاح محمد حسين سعيد5979111522112102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية رقية للبناتادبياسماء خضر نده حسون5980111522069005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيريام رشيد جاسم محمد5981111522075023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية زبيدة للبناتادبيفاطمة عبد الرزاق مطشر علواش5982111522108107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية الدورة األهلية للبناتادبيفاطمه عدنان حسن جبر5983111522093004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الجمهورية للبناتادبيزينب حمزه حسن بديوي5984111522068035
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية التقى للبناتادبيمروة ثامر اكرم مجيد5985111522071123

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية النهضة للبناتادبيهدير طالب محمود شلش5986111522067049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الخبير للبنينادبيعلي جالل مجيد مطر5987111521007062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية عشتار للبناتادبيفاطمه يعكوب حسين خضير5988111522086029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393الثانوية المعينية للبنينادبيسجاد قاسم حمود علوان5989111521022022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية السيدية للبنينادبيجعفر نمير محمد علي جبر5990111521004021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية التسامح المختلطةادبيزيد طارق فواز سليمان5991111521161045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية الزهراء للبناتادبيمنى أحمد محمد سلمان5992111522088038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية االنوار للبناتادبيأمنيه مالك فاضل علي5993111522085002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية االخالص للبناتادبينهى ثائر عبد علي عبد العباس5994111522112173

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيزهراء عالء عبد الرسول عبود5995111522066025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية النهرين للبنينادبيحسين فالح حديد جسام5996111521020029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية النهرين للبنينادبيكرار علي عبد الحسين محي5997111521020067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية الثوار للبنينادبيمصطفى أسامه عبد الوهاب عبد الكريم5998111521012080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية النهرين للبنينادبيمنتظر محمد علي مهاوش5999111521020098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية األمل للبناتادبيسرور كامل محيسن مظلوم6000111522065037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الفارابي للبنينادبيمهيمن علي سكران فياض6001111521002077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية االنوار للبناتادبيزهراء سامي احمد كصب6002111522085025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية عشتار للبناتادبيهناء عباس فاضل علوان6003111522086045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية المعرفة للبناتادبيريم حسين احمد رشيد6004111522133020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية المحمودية للبناتادبيشيماء حدود عبد رهيف6005111522080106

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الحسين للبنينادبيغزوان خضير عباس ضاري6006111521013051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية االحرار المختلطةادبيعمر علي محمد حسن6007111521154017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية السيدية المسائية للبنينادبيالحمزه طارق عبد هللا فرج6008111521209008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد مقداد جبار عبد الوهاب6009111521011084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية االصيل للبناتادبيزينب عبد الخالق كريم عبود6010111522064056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيمحمد اديب قاسم طاهر6011111521008117

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية السيدية للبنينادبييوسف محسن عليوي عبد6012111521004134

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الفارابي للبنينادبيمصطفى سعد مصطفى مهدي6013111521002069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الزيتونة للبناتادبيايمان عبد الساده فرهود شخير6014111522061003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية السيدية للبنينادبيصفاء ماهر جميل محمد6015111521004048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الروابي للبنينادبيمحمد حمزه حميد مزعل6016111521026120

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية ذات العيون للبناتادبيمريم مرزه حمزه حاير6017111522104050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية المصطفى للبناتادبياسراء غني صكبان محمد6018111522110004
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية السياب للبنينادبيمهند نزار كاظم عبد الحسن6019111521028063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية التقى للبناتادبيشهد حميد محمد خالد6020111522071090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية عمر المختار للبناتادبيزينب رياض حميد حسين6021111522081029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية زبيدة للبناتادبيسارة سليم عبد الرضا رومي6022111522108076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية االخالص للبناتادبيانوار حيدر حسن عبيس6023111522112010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية القيروان للبنينادبياثير محمد نايف ساير6024111521031001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية الجمهورية للبناتادبيريام ناجي ياس خضير6025111522068029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية ابن سينا للبنينادبيابراهيم عمار ثامر روكان6026111521017003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية االبتكار المختلطةادبيحاتم عبد الكريم عايد دعيبل6027111521151014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية الزيتونة للبناتادبيفاطمة فزع زبن مخلف6028111522061030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية االبتكار المختلطةادبيسرى نجم سلمان حسن6029111522151010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية الوركاء للبنينادبيحسين عبد هللا مهدي علي6030111521027030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية المعرفة للبناتادبيرويدة نعمة سعود محمد6031111522133019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية الخبير للبنينادبيحسين كاظم عبد الحسين موسى6032111521007025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية شط العرب للبناتادبيعائشه جبار شحاذه ابراهيم6033111522062036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية االمال للبناتادبيآيه عامر يعقوب عبد الكريم6034111522070005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية المعرفة للبناتادبيمريم محمد حسن عواد6035111522133044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية مريم العذراء للبناتادبياسماء سعد ابراهيم حسن6036111522073001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية عمر المختار للبناتادبيفاطمة عادل ياسين عزيز6037111522081048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية المحبة للبنينادبيعبد هللا محمد هاشم حسين6038111521003025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية تطوان للبنينعلميايمن نعمة محمد حمود6039111511018028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الجمهورية للبناتعلميسبأ باسم نصيف جبر6040111512068056

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية شط العرب للبناتعلميلمياء محمد هراط علي6041111512062047

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الفرات االهلية للبنينعلميانس عبد الباقي جابر حامد6042111511041008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةعلميعثمان سعدون محمد زعال6043111511156077

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية ابابيل  للبناتعلميساره احمد عراك كاظم6044111512111017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374اعدادية دمشق للبنينعلمياسامة طالب علي حمود6045111511021031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية البتول للبناتادبياسراء صبري فصيح مزعل6046111522072008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية رقية للبناتادبيسهاد خالد عبد هللا حسن6047111522069030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية المعرفة للبناتادبيساره عبد الرزاق وهيب6048111522133056

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية المعرفة للبناتادبيسارة محمد جاسم حمادي6049111522133026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية اليوسفية للبنينادبيعلي عبد هللا خضير علي6050111521001082

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية التسامح المختلطةادبيسجى لؤي صاحب عبد الرضا6051111522161015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية المعرفة للبناتادبيحنين ياسر نجم عبد هللا6052111522133014
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية الحسين للبنينادبينوفل كاظم جواد حمزة6053111521013078

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية الحكيم للبنينادبيمحمود علي حسين فيصل6054111521032072

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية ظفار للبناتادبيانوار سمير كاظم ثاني6055111522091004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية التعاون للبناتادبيزمزم وسام كريم عبد هللا6056111522105025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية الوركاء للبنينادبيمصطفى جمال ناصر حسون6057111521027114

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية حماة للبناتادبيبشرى سلمان جاسم محمد6058111522084028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية النهرين للبنينادبيسلوان فارس بداي جابر6059111521020039

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيمحمد جاسم سلمان عباس6060111521008119

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية السيدية للبنينادبيابراهيم فاضل علي سلمان6061111521004004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية الفارابي للبنينادبيحسين علي سلمان زامل6062111521002017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسنين عباس كاظم دنان6063111521011021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيطيبة حسين حسني علوان6064111522220033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية االخالص للبناتادبيسارة عادل خورشيد رشيد6065111522112089

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية االبتكار المختلطةادبيعالء محمد خليل محمد6066111521151033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380ثانوية العال المسائية للبنينادبيعمار وليد احمد حسن6067111521203212

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380اعدادية السيدية للبنينادبيطه رفعت محمود علوان6068111521004051

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبياالء احمد علي حمد6069111522075009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373اعدادية الجمهورية للبناتادبيزبيده جمال اسماعيل محمد6070111522068030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367الثانوية المعينية للبنينادبيمحمد جاسم محمد سلمان6071111521022049

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367ثانوية العقيدة للبناتادبيحنين حميد حسن علي6072111522074013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى364اعدادية السيدية للبنينادبيصالح محمد سعيد عبد الغفور سعيد6073111521004047

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى361ثانوية محمد بن مسلمة المختلطةادبيمحمد صايل عداي عمران6074111521156061

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى639اعدادية المحمودية للبناتعلميصبا حسين ضبع عوده6075111512080087

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميهدى مظفر علي حسن6076111512076110

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية نبوخذ نصر للبنينعلميأحمد باسم محمد حسين6077111511016007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية اغادير للبناتعلمينجوان قاسم احمد غزال6078111512103097

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية دمشق للبنينعلميليث نصير علي كاظم6079111511021168

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية فاطمة الزهراء للبناتعلمياالء عماد كاظم سكران6080111512075009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية السياب للبنينعلميفراس عالء حسن محمد6081111511028078

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية زبيدة للبناتعلميرسل احمد عباس كاظم6082111512108035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية هند للبناتعلميهيفاء سلمان كاظم عناد6083111512079062

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الحكمة األهلية للبناتعلميسارا علوان جياد عباس6084111512092005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية نور العلم للبناتعلميآمنه صالح عبد حسين6085111512118003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية العراق الجديد للبنينعلميمخلد احمد مطشر نجم6086111511011168
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381اعدادية التقى للبناتعلميفاطمة حميد عكلة صالح6087111512071118

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية التعاون للبناتادبيسوزان اسماعيل محمد علي رستم6088111522105046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية حماة للبناتادبينبأ علي صغير محمد6089111522084121

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية شط العرب للبناتادبيساره عبد الجليل خليل صالح6090111522062028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية المحمودية للبناتادبيايه فارس عيدان فيصل6091111522080020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية االمال للبناتادبيأيه زيد عيدان ساجت6092111522070022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيفرح حميد مجيد سلمان6093111522217041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمحمود كريم ضاري خادم6094111521150061

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384الثانوية المعينية للبنينادبيمروان ابراهيم حالوب عويد6095111521022057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382ثانوية عشتار للبناتادبيسالي محمد صالح جاسم6096111522086018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر زهير فؤاد سبتي6097111521009031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381اعدادية نبوخذ نصر للبنينادبيعبد هللا شاكر علوان عطيه6098111521016063

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيحسنى احمد خالد رؤوف6099111522087006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية االصيل للبناتادبيسوسن محمد راضي حميد6100111522064063

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيبسمة ابراهيم عبو ابراهيم6101111522075012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379ثانوية المربد المختلطةادبيبالل كريم عباس علي6102111521152006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377اعدادية المحمودية للبناتادبيماريه هشام حسن خلف6103111522080130

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيسفانه حميد ويس خضير6104111522217022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376ثانوية العقيدة للبناتادبيسجى غانم عباس طه6105111522074028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375ثانوية الزهور للبناتادبيثناء احمد ابراهيم عبد هللا6106111522078008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374ثانوية عدن للبناتادبيايه عبد المجيد جميل حميد6107111522094010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيهيثم حسن عوده ناصر6108111521210118

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369ثانوية الثوار للبنينادبيطه عبد الكريم محمد سلمان6109111521012032

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية زبيدة للبناتعلميانغام جاسم حسن مشهد6110111512108011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية الشفق للبناتادبيحوراء عبد الرزاق مطر صباح6111111522117009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الجمهورية للبناتعلميسجى سالم محمد ابراهيم6112111512068059

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية السيدية للبنينعلميعمر سمير حربي محمود6113111511004193

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية رفيدة للبناتعلميهاجر رافد عبد الكريم عبد الرحمن6114111512106069

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية المصطفى للبناتعلميمها غالب جبار ثامر6115111512110180

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430الثانوية المعينية للبنينعلميعلي حربي عباس جاسم6116111511022031

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية األمل للبناتعلمياطياف علي عزيز محمد6117111512065005

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الخبير للبنينعلميأحمد سعدي مشعان حسين6118111511007005

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية البصرة للبناتعلميمروه حسام الدين عبود محمد6119111512109098

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية المصطفى للبناتعلميزينب عطا صالح علي6120111512110099
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية اغادير للبناتعلميروان عباس هادي خلف6121111512103039

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية العامل للبنينعلميمرتضى منير ياسين موسى6122111511015128

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية ذات النطاقين للبناتعلمياسيل سهيل نجم عبد هللا6123111512077003

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية األقصى األهلية للبنينعلميطيف حسين علوان حسين6124111511040008

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية المصطفى للبناتعلميزهراء صباح ناصر حسون6125111512110217

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية االخالص للبناتعلميزينب قحطان عدنان حسين6126111512112090

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية المودة للبناتعلميغسق جواد كاظم حنون6127111512090015

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية المستقبل للبناتعلمينور الزهراء عمار هادي داوود6128111512101084

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى493ثانوية الرباط للبناتعلميفاطمة حسين محمد سليمان6129111512121018

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية دمشق للبنينعلميياسين خالد مهيدي مصلح6130111511021232

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية العراق الجديد للبنينعلميسجاد سعد عداي هاشم6131111511011075

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية تطوان للبنينعلميعبد هللا عامر خليل ابراهيم6132111511018077

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى483ثانوية رفيدة للبناتعلمياالء عوده علي عوده6133111512106004

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى482.1ثانوية المتميزينعلميمحمد جميل عبد هللا علي6134111511010063

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية ذو الفقار للبنينعلميكرار حيدر سعيد هادي6135111511006138

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى479ثانوية شط العرب للبناتعلميزينب حميد ابراهيم عوده6136111512062024

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية السيدية للبنينعلمييوسف منهل موفق عبد اللطيف6137111511004303

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى475ثانوية ابن سينا للبنينعلميمنتظر فوزي محمد عبد الرضا6138111511017096

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية المصطفى للبناتعلميشيرين سمير اسماعيل محمد6139111512110138

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية المعارف للبنينعلميسيف سعد حسين محمد6140111511005064

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى472ثانوية اغادير للبناتعلمينادين غسان سعدون خليل6141111512103095

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية التقى للبناتعلميحنين جمال كاظم محسن6142111512071038

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينعلميعلي محمد ميدان كاظم6143111511008096

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية ذو الفقار للبنينعلميحسين عبد الكريم خزعل حسون6144111511006058

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى463ثانوية ظفار للبناتادبيمريم اياد محمود علي6145111522091036

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية عمر المختار للبناتادبيفاطمة محمود عبد حمزة6146111522081047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى518ثانوية عدن للبناتعلميبراء كريم مزعل عباس6147111512094017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية ابابيل  للبناتعلميشهالء وسام صباح عبد هللا6148111512111023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى467ثانوية دار المعارف االهلية للبناتعلميرنده عامر عبد هللا صالح6149111512126020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى466ثانوية بغداد األهلية للبناتعلميعائشة حسين علي داود6150111512107007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية النهضة للبناتعلميعذراء عمر اسماعيل علوان6151111512067062

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية الحسين للبنينعلمياحمد عبد الستار حسين عبد6152111511013006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية شط العرب للبناتعلميرانيه مؤيد فاضل شاكر6153111512062013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية عائشة للبناتعلميشهد قيس هادي حسين6154111512082047
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية البياع النموذجية  للبناتعلميحوراء جاسم حسن جاسم6155111512066019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية عائشة للبناتعلميمها جواد كاظم مطر6156111512082063

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية خديجة الكبرى للبناتعلميديانا محمد هادي خلف6157111512076038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية تطوان للبنينعلميعلي عبد اللطيف حسين كافي6158111511018093

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية االخالص للبناتعلميرسل علي عباس صبيح6159111512112060

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية تطوان للبنينعلميمصطفى ليث صبحي شهاب6160111511018160

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية المعرفة للبناتعلميغفران خليل ابراهيم حيدان6161111512133048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452الثانوية المعينية للبنينعلميمصعب رحمن ذياب ناجي6162111511022051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية الجهاد المسائية للبنينعلميسيف دريد فائق علي6163111511200081

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية الزيتونة للبناتعلمياالء صادق علي ابراهيم6164111512061006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية تبوك للبناتعلميجنه احمد رزوقي ظاهر6165111512102025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية السيدية للبنينعلميسيف الدين محمود نجف فيروز6166111511004110

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية عمر المختار للبناتعلميسمر عبد الحليم جواد كاظم6167111512081015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينعلميمحمد كريم جاسم شيحان6168111511009118

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية العقيدة للبناتعلميزهراء حيدر شرقي حبيب6169111512074037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية المصطفى للبناتعلميصفا احمد خليل ابراهيم6170111512110144

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية االخالص للبناتعلمينور مثنى جبار حمودي6171111512112160

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية حليمة السعدية للبناتعلميايه سعد عبد هللا عاني6172111512087005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية األمل للبناتعلميهنادي عبد هللا حسن نفاوه6173111512065079

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية ابن سينا للبنينعلميعلي جواد كاظم عبد6174111511017048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية ذات العيون للبناتعلميطيبه خضير كاظم عبود6175111512104038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية الزيتونة للبناتادبيضحى عبد االمير عبد هللا جواد6176111522061024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية النهضة للبناتادبيشهد محمد عبيد ضيدان6177111522067025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الحكيم للبنينادبيمصطفى سعد عبد الكريم سلمان6178111521032078

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيريم صباح قاسم خلف6179111522089036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية النهرين للبنينادبيكاظم حيدر كاظم ضيدان6180111521020064

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية العامل للبنينادبيعلي وليد خالد اسماعيل6181111521015100

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية البيادر المسائية للبناتادبيهبة سمير عبد علي عباس6182111522219025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيزينة رائد عبد الحسين ذياب6183111522066031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الجمهورية للبناتادبيورود حميد كامل عبد الرزاق6184111522068084

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية النضال المختلطةادبيشهد خلف كريم سلمان6185111522157013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية المحمودية للبناتادبيزينب عبد الكاظم غالي عباس6186111522080079

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية حماة للبناتادبيرقيه عدنان خضير عباس6187111522084058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية االخالص للبناتادبينور محمد حسين علوان6188111522112187
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية المستقبل للبناتادبيزينب علي عبد هللا مهدي6189111522101022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية االخالص للبناتادبيشيرين محمد هشام محمد امين6190111522112108

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية مريم العذراء للبناتادبيهبه رعد مطر عبد6191111522073101

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية مريم العذراء للبناتادبينور الهدى خالد مهدي جواد6192111522073094

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيسجاد اديب قاسم طاهر6193111521008053

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية عمر المختار للبناتادبيصفا سليم محمد عبيد6194111522081041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية المحبة للبنينادبيأحمد جميل حميد طينه6195111521003002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية العقيدة للبناتادبينبأ عامر عبد الرحمن ابراهيم6196111522074047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الزهراء للبناتادبيمروه احمد وحيد حسن6197111522088036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية المعرفة للبناتادبيشهد ياسر نجم عبد هللا6198111522133032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية العامل للبنينادبيعلي ناظم علي حسين6199111521015097

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمحمود حميد هادي سلطان6200111521150060

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية زبيدة للبناتادبيفاطمة عالء عبد الحسين محمد6201111522108108

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية زبيدة للبناتادبيبراء رياض عبد شويش6202111522108024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية مريم العذراء للبناتادبيعال احمد فاروق كامل6203111522073069

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية االصيل للبناتادبيمروه بشير ابراهيم احمد6204111522064097

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الخبير للبنينادبياسماعيل رامي عبد الواحد اسماعيل6205111521007013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيساره سعدي جبار سني6206111522087014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية الزيتونة للبناتادبيهدى عامر رشيد احمد6207111522061041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية المحمودية للبناتادبيزهراء عصام عبد الحسن مجهد6208111522080073

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية السياب للبنينادبيأحمد فالح حسن جاسم6209111521028006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيياسر باسم غليم عويد6210111521009104

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية حماة للبناتادبيرحاب عبد الحمزه طراد نوار6211111522084047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الجوالن للبنيبنادبيعمر خضر ناصر حسين6212111521042042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الجوالن للبنيبنادبيسيف نجم عبيد صفر6213111521042022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية النهرين للبنينادبيحيدر مهند عبد المجيد علي6214111521020034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية ابن سينا للبنينادبيطه محمد خضير علوان6215111521017027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388الثانوية المعينية للبنينادبيمصطفى محمد جواد كاظم6216111521022058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمرتضى أحمد هادي لكوان6217111521207063

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الفارابي للبنينادبيعلي عماد طارق نوري6218111521002040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية االصيل للبناتادبيشهد خيون محمد حسن6219111522064067

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية التعاون للبناتادبينور علي فرج سلطان6220111522105072

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية ظفار للبناتادبيهاله رياض سالم حمادي6221111522091044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية المصطفى للبناتادبينور جعفر علي حبوب6222111522110140

184 من 183صفحة 
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية االنوار للبناتادبيشيماء كريم جاسم حمادي6223111522085036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية البياع النموذجية  للبناتادبيزهراء كريم كيطان ديكان6224111522066027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيعلي نصر مهدي حمزه6225111521008094

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبياوس طالل حبيب غالم6226111521008022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينادبيحسين علي خليفه محيل6227111521008036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية الطاهره للبناتادبيتمارة سلمان عبيد ضيدان6228111522098005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية عدن للبناتادبيغصون حيدر عبد زيد سوادي6229111522094040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية الحسين للبنينادبيحسنين عالء عباس عبد االمير6230111521013024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية النهرين للبنينادبيمرتضى جبار شغيت زويد6231111521020083

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية شط العرب للبناتادبيعال زعيم الدين احمد حسن6232111522062037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386الثانوية المعينية للبنينادبيعبد اللطيف محمد لطيف مهدي6233111521022031

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية665اعدادية الفارابي للبنينعلميأحمد رياض محمد عبد6234111511002003

العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتعلميزينه علي حمد سماري6235111512089036

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية490اعدادية البصرة للبناتعلميطيبه وعد علي جابر6236111512109082

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية479ثانوية االحرار المختلطةعلميعبد هللا عبد حميد محمد6237111511154009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389ثانوية االصالة للبناتادبياحالم عبيد ونان دنان6238111522083003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388ثانوية ابن سينا للبنينادبيابراهيم علي عبد الجبار رشيد6239111521017002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387اعدادية السيدية للبنينادبيعبد الجليل عامر عبد الجليل حسن6240111521004053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385اعدادية النهرين للبنينادبيمعتز نصير حسن شرهان6241111521020094

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377اعدادية الروابي للبنينادبيزيد حمزه حميد خميس6242111521026053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية371ثانوية التسامح المختلطةادبيمحمد محمود شاكر سلمان6243111521161032

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية520ثانوية تبوك للبناتعلمينور رائد فيصل خلف6244111512102088

184 من 184صفحة 


