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

الطب/جامعة بغداد712.8ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمحمد علي ثامر محمد رضا1131511020103

الطب/جامعة بغداد709.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميزهراء قاسم محمد كمر2131512121042

الطب/جامعة بغداد708.9ثانوية المتميزاتعلمياسل احمد عمران حسين3131512108001

الطب/جامعة بغداد707.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميايمان جواد حسن مهوال4131512121011

الطب/جامعة بغداد707ثانوية المتميزاتعلميرسل بشير دلف محمد5131512108027

الطب/جامعة بغداد707ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميساره عامر علي ناصر6131512121056

الطب/جامعة بغداد707ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميأصاله حسن كاظم محمد7131512121002

الطب/جامعة بغداد706.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميرغد محمد عبد الرحمن عبد الرزاق8131512121032

الطب/جامعة بغداد706.7ثانوية كلية بغداد للبنينعلميخالد رائد عبود محمود9131511020037

الطب/جامعة بغداد706.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميإحسان حامد محمد علي عبد الحسين10131512121001

الطب/جامعة بغداد706.4ثانوية القيروان للمتميزينعلميهاني عبد الكريم حمادي عيسى11131511037028

الطب/جامعة بغداد706اعدادية بغداد للبناتعلميزهراء عماد عبود حسين12131512070095

الطب/جامعة بغداد705.6ثانوية كلية بغداد للبنينعلمياكثم اسامه عبد العزيز داخل13131511020021

الطب/جامعة بغداد704.8ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمحمد طاهر هادي عبد اللطيف14131511020098

الطب/جامعة بغداد704.8ثانوية المتميزاتعلميروان عمر فاروق توفيق15131512108031

الطب/جامعة بغداد704.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميمنى عصام احمد محمد16131512121087

الطب/جامعة بغداد704ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميحنان صبر شرار عزيز17131512121021

الطب/جامعة بغداد703.8اعدادية الحريري للبناتعلميرانيه عبد الصمد عبد هللا محمود18131512117082

الطب/جامعة بغداد703.8ثانوية المتميزاتعلميمينا ابراهيم لطفي كمال19131512108076

الطب/جامعة بغداد703.4اعدادية سما بغداد للبناتعلميايه اياد عكاب مسلم20131512087010

الطب/جامعة بغداد703ثانوية المتميزينعلميامير عبد الحمزه هادي عبود21131511016015

الطب/جامعة بغداد703ثانوية الثورة العربية للبناتعلميمريم قيس هاتف سعيد22131512093094

الطب/جامعة بغداد703ثانوية القاهرة للبناتعلميزهراء عبد الكريم جوحي جاسم23131512100040

الطب/جامعة بغداد703اعدادية سما بغداد للبناتعلمياسراء احمد عبد الشهيد مرتضى24131512087003

الطب/جامعة بغداد702.4ثانوية المتميزاتعلميعلياء ناصر فاضل امين25131512108060

الطب/جامعة بغداد701.7ثانوية المتميزاتعلميهاجر معن حمد حسين26131512108083

الطب/جامعة بغداد701ثانوية طيبة للبناتعلمينور جعفر عبد الحسين صادق27131512116030

الطب/جامعة بغداد701ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميرانيا جعفر يد هللا عبد علي28131512089029

الطب/جامعة بغداد701ثانوية المتميزاتعلميدينا عدنان سالم جواد29131512108024

الطب/جامعة بغداد700.5ثانوية المتميزاتعلميقمر عباس دوشي عبد الزهره30131512108065

الطب/جامعة بغداد699.9ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمحمد طارق عبد العزيز كريم31131511020097

الطب/جامعة بغداد699.6ثانوية المتميزينعلميرامي محمد عبد السالم قاسم32131511016044

الطب/جامعة بغداد699.4ثانوية المتميزاتعلميزهراء محمد ناطق علي غالب33131512108038

الطب/جامعة بغداد699.4ثانوية المتميزاتعلميالزهراء حيدر علي رسول34131512108004
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الطب/جامعة بغداد699.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميزينب علي عباس كاطع35131512121052

الطب/جامعة بغداد699ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميحوراء عبد االله نجم سهيل36131512121023

الطب/جامعة بغداد699ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمصطفى ماجد حميد رشيد37131511020125

الطب/جامعة بغداد698.9ثانوية المتميزاتعلميزينب علي طاهر عبد هللا38131512108043

الطب/جامعة بغداد698.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميمالك عادل نعمان شهاب39131512121086

الطب/جامعة بغداد698.5ثانوية كلية بغداد للبنينعلميبكر نبيل سعدي حسن40131511020027

الطب/جامعة بغداد698ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميبتول عبد الرضا مهدي امين41131512089016

الطب/جامعة بغداد698اعدادية الرسالة للبنينعلميعلي محمد هادي حسين42131511005119

الطب/جامعة بغداد698ثانوية المتميزينعلميضياء الدين صباح طارش حميدي43131511016056

الطب/جامعة بغداد698ثانوية القاهرة للبناتعلمينور سالم جبار جياد44131512100093

الطب/جامعة بغداد697.6ثانوية المتميزينعلميكمال مهدي حسين ياس45131511016084

الطب/جامعة بغداد697.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميزينب ضياء غانم عمر46131512121047

الطب/جامعة بغداد697ثانوية الفوز للبناتعلميضحى مهند نجيب شهاب47131512099036

الطب/جامعة بغداد697ثانوية الكرامة للبناتعلميميس محمود شاكر حمودي48131512101075

الطب/جامعة بغداد696.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميهيام حسن نصر هللا نعمه هللا49131512121100

الطب/جامعة بغداد696.5ثانوية المتميزينعلميعمر اركان حرب امين50131511016080

طب الكندي/جامعة بغداد696.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميمينا لؤي كاظم جاسم51131512121090

طب الكندي/جامعة بغداد696ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمحمد مثنى كمال علي52131511020108

طب الكندي/جامعة بغداد696اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميحيدر فيصل غازي مطر53131511009032

طب الكندي/جامعة بغداد696ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميفاطمه هيكل محمد خصاف54131512121078

طب الكندي/جامعة بغداد695.8ثانوية المتميزينعلميحسن فرات عبد الكاظم شهيد55131511016024

طب الكندي/جامعة بغداد695.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميزينب هشام عوني ياس56131512121054

طب الكندي/جامعة بغداد695.7ثانوية المتميزاتعلميبلسم احمد اكرم مجيد57131512108015

طب الكندي/جامعة بغداد695.6ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمروان طه جميل عبد اللطيف58131511020114

طب الكندي/جامعة بغداد695.5ثانوية المتميزينعلميطه حسن كريم احمد59131511016058

طب الكندي/جامعة بغداد695.4اعدادية الحريري للبناتعلميورده علي محي عيسى60131512117260

طب الكندي/جامعة بغداد695.4ثانوية المتميزينعلميمحمد حبيب منصور عيسى61131511016094

طب الكندي/جامعة بغداد695.4اعدادية بغداد للبناتعلميهديل رياض هادي عبد62131512070206

طب الكندي/جامعة بغداد695.2اعدادية الحريري للبناتعلميزهراء محمد عبد المنعم محمود63131512117116

طب الكندي/جامعة بغداد695اعدادية سما بغداد للبناتعلميزينب سالم اسود علي64131512087048

طب الكندي/جامعة بغداد695اعدادية بغداد للبناتعلميهمسه طالب ياسين محسن65131512070208

طب الكندي/جامعة بغداد695ثانوية المتميزينعلميحيدر طارق رشيد عبد علي66131511016035

طب الكندي/جامعة بغداد695ثانوية الثورة العربية للبناتعلميغفران طه حسن طاهر67131512093080

طب الكندي/جامعة بغداد694.8اعدادية بغداد للبناتعلمينور سعد ادريس حامد68131512070191
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طب الكندي/جامعة بغداد694اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميحسين سلمان عوده نايف69131511009027

طب الكندي/جامعة بغداد694ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميتبارك عدنان يوسف يونس70131512104009

طب الكندي/جامعة بغداد694االعدادية المركزية للبنينعلميسليمان عبد جاسم حمد71131511010054

طب الكندي/جامعة بغداد694االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا معتز فيصل نجم الدين72131511010067

طب الكندي/جامعة بغداد694اعدادية االعظمية للبنينعلميانس بهاء الدين احمد نجم73131511001043

طب الكندي/جامعة بغداد694اعدادية يافا للبناتعلمينبأ صالح حسن صحن74131512107096

طب الكندي/جامعة بغداد694اعدادية بغداد للبناتعلميطيبه عدي محمد بشير75131512070131

طب الكندي/جامعة بغداد693.4اعدادية بغداد للبناتعلميمنار عبد الناصر عبد الوهاب عبد العزيز76131512070170

طب الكندي/جامعة بغداد693ثانوية القاهرة للبناتعلميآيه عبد الكريم عبد الصاحب حسين77131512100013

طب الكندي/جامعة بغداد692.8ثانوية المتميزاتعلميفاطمه رائد حميد موسى78131512108062

طب الكندي/جامعة بغداد692.8اعدادية الحريري للبناتعلميحفصه عوض مجيد محمود79131512117059

طب الكندي/جامعة بغداد692.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميزينب حسين عبد الحليم رسول80131512121044

طب الكندي/جامعة بغداد692.4ثانوية المتميزاتعلميساره عامر عبد مشهد81131512108044

طب االسنان/جامعة بغداد694.2ثانوية المتميزاتعلميحليمه اسعد عبد االمير حسين82131512108019

طب االسنان/جامعة بغداد691اعدادية االنتصار للبناتعلميأية حارث عبد الستار عبد الفتاح83131512091008

طب االسنان/جامعة بغداد691اعدادية بغداد للبناتعلميغدير حيدر عبد الحمزه محمد84131512070140

طب االسنان/جامعة بغداد690.6ثانوية المتميزاتعلمياسيل محمد عبد الحسين شاكر85131512108003

طب االسنان/جامعة بغداد690.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميأيان علي عباس حسن86131512121005

طب االسنان/جامعة بغداد690.1اعدادية بغداد للبناتعلميمينا موفق مجيد كاظم87131512070180

طب االسنان/جامعة بغداد688.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلمينهى محمد صبار غويلي88131512121093

طب االسنان/جامعة بغداد686.3ثانوية المتميزاتعلميايه احمد شهاب احمد89131512108010

طب االسنان/جامعة بغداد686اعدادية بلقيس للبناتعلميشهد عباس دبخ حسن90131512071104

طب االسنان/جامعة بغداد685اعدادية الحريري للبناتعلميهدى عبد الرضا قاسم هادي91131512117252

طب االسنان/جامعة بغداد685اعدادية عدن للبناتعلميبتول محمد فرحان سلمان92131512106010

طب االسنان/جامعة بغداد684.8ثانوية كلية بغداد للبنينعلميموسى ابراهيم موسى قدوري93131511020129

طب االسنان/جامعة بغداد684.2ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعمر ماهر سعد هللا عبد الكريم94131511020081

طب االسنان/جامعة بغداد684.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميصفا محمد صادق مصطفى95131512121066

طب االسنان/جامعة بغداد684.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميزينب عبد هللا عبد الحسين جبر96131512121051

طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية بغداد للبناتعلميزينب رعد محمد عبد الساده97131512070099

طب االسنان/جامعة بغداد684ثانوية الثورة العربية للبناتعلميرقيه عبد الزهره ناصر عطيه98131512093039

طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية االنتصار للبناتعلميمريم امجد حميد عبد الوهاب99131512091152

طب االسنان/جامعة بغداد684اعدادية الفردوس للبناتعلمياالء كاظم حمادي هادي100131512118014

الصيدلة/جامعة بغداد701.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميمروة عدنان عباس مهدي101131512121082

الصيدلة/جامعة بغداد701.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميهدى عبد المنعم يونس محمد102131512121099
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الصيدلة/جامعة بغداد689.8ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميحسام اسماعيل حسن محسن103131511022046

الصيدلة/جامعة بغداد684اعدادية وادي الرافدين للبنينعلميرافت رحيم عبيد جاموس104131511026023

الصيدلة/جامعة بغداد682.9اعدادية الحريري للبناتعلميبان اسماعيل فاضل علي105131512117046

الصيدلة/جامعة بغداد682.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميحوراء غالب عزيز خنجر106131512121024

الصيدلة/جامعة بغداد682.3ثانوية المتميزينعلميعلي ماجد جعفر بشير107131511016077

الصيدلة/جامعة بغداد681.8ثانوية المتميزاتعلميمروه كنعان عبد اللطيف عبد الرزاق108131512108068

الصيدلة/جامعة بغداد681ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميجنان خالد احمد عبد هللا109131512104015

الصيدلة/جامعة بغداد681اعدادية بلقيس للبناتعلميرؤى جبار عبد هللا حسن110131512071049

الصيدلة/جامعة بغداد681ثانوية الرشيد للبناتعلميهدير خضير زغير معيوف111131512096050

الصيدلة/جامعة بغداد681ثانوية الرشيد للبناتعلميشذى فارس محسن شاكر112131512096035

الصيدلة/جامعة بغداد680.9ثانوية المتميزينعلميحسن معتز طاهر محمود113131511016027

الصيدلة/جامعة بغداد680.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميزهراء اياد جبار موسى114131512121040

الصيدلة/جامعة بغداد680.4ثانوية المتميزاتعلميساره علي حسين علي115131512108045

الصيدلة/جامعة بغداد680.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميساره محمد عبد اللطيف حمودي116131512121058

الصيدلة/جامعة بغداد680ثانوية االسوار للبناتعلميرانيا عبد الخالق عبد شناوه117131512076009

الصيدلة/جامعة بغداد680ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعلي جميل ابراهيم شبيب118131511020071

الصيدلة/جامعة بغداد680ثانوية كلية بغداد للبنينعلميحسين سرمد كاظم جاسم119131511020031

الصيدلة/جامعة بغداد679.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميرسل لطيف عواد كاظم120131512121030

الصيدلة/جامعة بغداد679.8ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعبد هللا سعد تركي عباس121131511020060

الصيدلة/جامعة بغداد679.6ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميمريم محمد خليل ابراهيم122131512104051

الصيدلة/جامعة بغداد679.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميرند جواد كاظم علوان123131512121037

الصيدلة/جامعة بغداد679.3ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميزهراء انور صبحي جاسم124131512104027

الصيدلة/جامعة بغداد679.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميديمه محمد ستار عباس125131512121027

الصيدلة/جامعة بغداد679اعدادية الرسالة للبنينعلميعلي عبد الجبار كمر علي126131511005109

الصيدلة/جامعة بغداد679ثانوية القاهرة للبناتعلميسجى عباس جاسم زبون127131512100051

الصيدلة/جامعة بغداد679ثانوية القاهرة للبناتعلميميس حسين جبار مطير128131512100086

الصيدلة/جامعة بغداد679اعدادية بغداد للبناتعلمينور سعد محمد صبري عزت129131512070192

الصيدلة/جامعة بغداد679اعدادية االعظمية للبنينعلميبشر ناصر ابراهيم عبد الرزاق130131511001050

النفط/الهندسة/جامعة بغداد675.4ثانوية كلية بغداد للبنينعلميزين العابدين جمال عبد الرزاق جميل131131511020043

النفط/الهندسة/جامعة بغداد675اعدادية الحريري للبناتعلمينبأ ياسر مهدي محمد132131512117232

النفط/الهندسة/جامعة بغداد675ثانوية االعتدال للبناتعلمينبأ مجيد عباس عبد133131512077021

النفط/الهندسة/جامعة بغداد674اعدادية بلقيس للبناتعلميمريم فالح حسن حاتم134131512071138

النفط/الهندسة/جامعة بغداد674اعدادية االنتصار للبناتعلميعال امجد حميد عبد الوهاب135131512091126

النفط/الهندسة/جامعة بغداد673ثانوية ام البنين للبناتعلميزينب عبد المجيد سلمان محسن136131512080022
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النفط/الهندسة/جامعة بغداد673اعدادية الجهاد األكبر للبنينعلمياحمد رياض فليح شاهين137131511013001

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد644.9االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد عماد احمد عبد138131511010012

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد642.7ثانوية المتميزاتعلميزهراء احمد كاظم جليل139131512108035

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد640اعدادية الوزيرية للبناتعلميالنا محمد خضير عباس140131512074030

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد633.8ثانوية المتميزينعلميمحمود خالد كريم عبد الجبار141131511016102

الموارد المائية/الهندسة/جامعة بغداد632اعدادية الرسالة للبنينعلميعبد المحسن عبد الكريم عبد المحسن حبيب142131511005094

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد648.5االعدادية المركزية للبنينعلميابراهيم ماجد خزعل لفته143131511010007

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد648ثانوية االمراء االهلية للبنينعلميعبد العزيز عبد الكريم سامي ابراهيم144131511041021

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد645ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلمياحمد علي جابر خزعل145131511022019

المساحة/الهندسة/جامعة بغداد644اعدادية الفردوس للبناتعلميفاطمة ناصر جبار سلمان146131512118210

الهندسة/جامعة بغداد675.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميبسمه باسم محمود عتيوي147131512121017

الهندسة/جامعة بغداد673ثانوية القاهرة للبناتعلميزينب الحوراء كريم فريح عبد148131512100044

الهندسة/جامعة بغداد671ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميايه صفاء مهدي عباس149131512104006

الهندسة/جامعة بغداد670.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميطيبه حسين علي مفتن150131512121069

الهندسة/جامعة بغداد670.2ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمحمد سمير ستار نجم151131511020095

الهندسة/جامعة بغداد670ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميفاطمه يونس فاضل علي152131512104043

الهندسة/جامعة بغداد669.1اعدادية الحريري للبناتعلميزينب عبد الكريم محمد مهدي153131512117120

الهندسة/جامعة بغداد669ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتعلميداليا مازن صديق بشير154131512124004

الهندسة/جامعة بغداد669اعدادية بغداد للبناتعلميدانيه رعد كاظم شنيشل155131512070057

الهندسة/جامعة بغداد668ثانوية اإلخالص المسائية للبناتعلميايالف هيثم عبد االمير جبر156131512285002

الهندسة/جامعة بغداد668اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميوجدان اركان محمد علي جعفر157131512086104

الهندسة/جامعة بغداد667.9ثانوية المتميزاتعلميبانه لبيد جالل محي الدين158131512108014

الهندسة/جامعة بغداد667اعدادية بلقيس للبناتعلميفاطمه فالح عبد المهدي شراد159131512071126

الهندسة/جامعة بغداد667اعدادية االعظمية للبنينعلميغيث صبار مطر غدير160131511001141

الهندسة/جامعة بغداد667اعدادية بلقيس للبناتعلميجوان جبار جمعه سيه161131512071036

الهندسة/جامعة بغداد666.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميدانيه احمد حسن عبد الصاحب162131512121025

الهندسة/جامعة بغداد666ثانوية القاهرة للبناتعلميريم فاضل محمد حسن163131512100038

الهندسة/جامعة بغداد666ثانوية الكرامة للبناتعلميسميه عباس عبد الستار جاسم164131512101051

الهندسة/جامعة بغداد666ثانوية القاهرة للبناتعلميبراء جليل محمد ابراهيم رحيم165131512100018

الهندسة/جامعة بغداد666اعدادية الوزيرية للبناتعلميفاطمه مهدي ناجي حمدان166131512074029

الهندسة/جامعة بغداد665اعدادية الخنساء للبناتعلميبان داود سلمان مصطفى167131512094011

الهندسة/جامعة بغداد665اعدادية بغداد للبناتعلمينور طارق امين عبد الكريم168131512070193

الهندسة/جامعة بغداد665ثانوية القيروان للمتميزينعلمياحمد راضي خميس محمد169131511037002

الهندسة/جامعة بغداد664.7ثانوية المتميزينعلميحيدر احمد شوقي عبد الباري170131511016034
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الهندسة/جامعة بغداد664اعدادية الرشد للبناتعلمياسراء عبد الرضا كاطع ماذي171131512109002

الهندسة/جامعة بغداد664اعدادية الحريري للبناتعلميصفا خليل ابراهيم شعبان172131512117164

الهندسة/جامعة بغداد664ثانوية حنين النموذجية للبناتعلمييسار علي عبد المحسن نادي علي173131512104066

الهندسة/جامعة بغداد664اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميايه عبد هادي جاسم174131512086011

الهندسة/جامعة بغداد664اعدادية بلقيس للبناتعلميسحر محمد جاسم خضير175131512071089

الهندسة/جامعة بغداد664ثانوية طيبة للبناتعلميمروج جعفر صادق سلمان176131512116028

الهندسة/جامعة بغداد663.1اعدادية بغداد للبناتعلميداليا جاسم كاظم عطيه177131512070054

الهندسة/جامعة بغداد663ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميامنه جبار كاظم عبد178131512121009

الهندسة/جامعة بغداد663ثانوية البسالة للبناتعلميزينب محمد جاسم شكير179131512092044

الهندسة/جامعة بغداد662.5ثانوية المتميزينعلمياثير موفق عباس فحل180131511016004

الهندسة/جامعة بغداد662ثانوية النعمان للبناتعلمياسماء عبد الكريم محمود حسن181131512102003

الهندسة/جامعة بغداد662اعدادية الفردوس للبناتعلميرؤى ابراهيم صباح صدام182131512118272

الهندسة/جامعة بغداد661.6ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعلي رشيد مهدي دهش183131511020072

الهندسة/جامعة بغداد661.4ثانوية المتميزينعلميعلي حسن محمد عباس184131511016071

الهندسة/جامعة بغداد661.4ثانوية المتميزينعلمياحمد محمد حارث عبد الكريم جاسم185131511016012

الهندسة/جامعة بغداد661ثانوية طيبة للبناتعلميشهد عبد الرحمان سليمان ميرزا186131512116021

الهندسة/جامعة بغداد661ثانوية الثورة العربية للبناتعلميسارة سالم عبد الكاظم جبر187131512093056

الهندسة/جامعة بغداد661ثانوية االستقالل للبناتعلميمريم عالء احمد لعيبي188131512075040

الهندسة/جامعة بغداد661اعدادية بغداد للبناتعلميرفل جليل ابراهيم مبارك189131512070068

الهندسة/جامعة بغداد661اعدادية القناة للبناتعلميسرى محمود كامل هادي190131512072039

الهندسة/جامعة بغداد661اعدادية الحريري للبناتعلميدانية نذير هاشم خضير191131512117065

الهندسة/جامعة بغداد661اعدادية االنتصار للبناتعلميزهراء ناظم مجبل فالح192131512091088

الهندسة/جامعة بغداد660ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتعلميرفل هاشم داود علوان193131512124008

الهندسة/جامعة بغداد660اعدادية االعظمية للبناتعلميافين عصام نزار جاسم194131512073007

الهندسة/جامعة بغداد660اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميحسن جبار طاهر رحمه195131511012063

الهندسة/جامعة بغداد659.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميزينب عبد اللطيف عبد االمير عبد الساده196131512121050

الهندسة/جامعة بغداد659.4ثانوية كلية بغداد للبنينعلمياحمد احسان جميل عبد اللطيف197131511020007

الهندسة/جامعة بغداد659.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميزهراء مجيد رشيد جليل198131512121043

الهندسة/جامعة بغداد659اعدادية الرسالة للبنينعلميمحمد احمد عباس احمد199131511005134

الهندسة/جامعة بغداد659ثانوية االعتدال للبناتعلميميس عماد عبد يوسف200131512077020

الهندسة/جامعة بغداد659ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميسجى محمد محمد كاظم201131512121062

الهندسة/جامعة بغداد658ثانوية االستقالل للبناتعلميجمانه يوسف محمد علي حاتم202131512075012

الهندسة/جامعة بغداد658اعدادية بلقيس للبناتعلميهند هشام عبد القادر كمال203131512071179

الهندسة/جامعة بغداد658ثانوية الزهراء للبناتعلمينور احمد حسن فاضل204131512097061
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الهندسة/جامعة بغداد658ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميبتول محمد ذهب عباس205131512104007

الهندسة/جامعة بغداد657.6اعدادية الحريري للبناتعلميزينب عبد الكريم موسى محمد206131512117121

الهندسة/جامعة بغداد657.4ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمحمد عبد االمير عبد الحسين شياع207131511020101

الهندسة/جامعة بغداد657ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعبد هللا فيصل حسن ناهي208131511022109

الهندسة/جامعة بغداد657اعدادية وادي الرافدين للبنينعلميحسن طالب عوده غضيب209131511026011

الهندسة/جامعة بغداد657اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميالوليد خلدون خلف كريمد210131511012045

الهندسة/جامعة بغداد657اعدادية االعظمية للبناتعلميتبارك فالح عبد الستار رشيد211131512073029

الهندسة/جامعة بغداد657ثانوية الزهراء للبناتعلميمريم رسول عبد علي حسين212131512097053

الهندسة/جامعة بغداد656.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميهبه صفاء عبد الحسين عبد علي213131512121098

الهندسة/جامعة بغداد656.2ثانوية كلية بغداد للبنينعلميابراهيم سامي احمد عبد هللا214131511020002

الهندسة/جامعة بغداد656.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميساره معد منعم خلف215131512121059

الهندسة/جامعة بغداد656اعدادية عكاظ  للبنينعلميعمر ليث موفق عباس216131511024038

الهندسة/جامعة بغداد656ثانوية الرافدين للبناتعلميبراء علي حسين ثجيل217131512095007

الهندسة/جامعة بغداد656ثانوية القاهرة للبناتعلميمريم ضياء حسين قاسم218131512100079

الهندسة/جامعة بغداد656إعدادية الفراهيدي للبنينعلميكمال فاضل محمد طه219131511015065

الهندسة/جامعة بغداد655.8اعدادية بغداد للبناتعلميناديا علي جبر شده220131512070181

الهندسة/جامعة بغداد655.2ثانوية المتميزينعلمياركان فرحان صحبت قاسم221131511016013

الهندسة/جامعة بغداد655ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعمر سعد محمد صالح222131511020080

الهندسة/جامعة بغداد655اعدادية االنتصار للبناتعلميتبارك مهند شكر محمود223131512091044

الهندسة/جامعة بغداد655اعدادية الفردوس للبناتعلمياسل علي حسن فليح224131512118011

الهندسة/جامعة بغداد655ثانوية الفوز للبناتعلميزينه عباس محسن اكبر225131512099025

الهندسة/جامعة بغداد654.6ثانوية القيروان للمتميزينعلميفادي خالد يوسف ججو226131511037022

الهندسة/جامعة بغداد654.4ثانوية المتميزاتعلميشمس محمود صالح هالل227131512108052

الهندسة/جامعة بغداد654االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد محمود علي ناصر228131511010013

الهندسة/جامعة بغداد654ثانوية حطين للبناتعلميهدى عادل محمود علي229131512103081

الهندسة/جامعة بغداد654ثانوية الثورة العربية للبناتعلميفاطمة موسى عمران رحيم230131512093088

الهندسة/جامعة بغداد653.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميرؤى ناصر كنو فيصل231131512121028

الهندسة/جامعة بغداد652.6االعدادية المركزية للبنينعلميغدير نصير كاظم علي232131511010093

الهندسة/جامعة بغداد652اعدادية سما بغداد للبناتعلميهدى ماجد عبد خواف سلمان233131512087087

الهندسة/جامعة بغداد651ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلميريام رحيم جبار شمخي234131512112020

الهندسة/جامعة بغداد651ثانوية ابابيل للبنينعلميماهر عبد الكاظم مثنى عبد الساده235131511011090

الهندسة/جامعة بغداد651ثانوية األميرات األهلية للبناتعلمينور امجد حميد فيصل236131512089074

الهندسة/جامعة بغداد651مدرسة بغداد االهلية في اسطنبولعلميداليا احمد سيف حسن237131512215007

الهندسة/جامعة بغداد650.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميوئام أحمد يونس عبد الرحيم238131512121101
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الهندسة/جامعة بغداد650اعدادية القناة للبناتعلميحوراء ثائر سلمان اسودي239131512072017

الهندسة/جامعة بغداد650اعدادية الرسالة للبنينعلميامين علي حميد علي240131511005028

الهندسة/جامعة بغداد649ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعباس علي هاشم علي241131511020051

الهندسة/جامعة بغداد649ثانوية المناهل للبناتعلميسندس قاسم ناكود عبد242131512126021

الهندسة/جامعة بغداد649اعدادية الفردوس للبناتعلميعذراء حسن علي فرج243131512118188

الهندسة/جامعة بغداد649ثانوية االسوار للبناتعلميشهد طعمه عبد مهدي244131512076019

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد674اعدادية االنتصار للبناتعلميشيماء نصير عبد محمد245131512091112

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد671اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميعلي عبد هللا حيال حسن246131511009053

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد670اعدادية بلقيس للبناتعلميدعاء فالح خلف كاظم247131512071047

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد670اعدادية سما بغداد للبناتعلميابرار حيدر شكور خورشيد248131512087001

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد669اعدادية بلقيس للبناتعلميزينب علي حسين علي249131512071075

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد669اعدادية االنتصار للبناتعلميغصون عباس فاضل مهدي250131512091131

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد667.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميشيرين محمد صالح ميرزا251131512121065

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد667اعدادية الفردوس للبناتعلميتقى محمد عكله داود252131512118035

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد667اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب عبد الحسين ابراهيم عباس253131512118123

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد666.7االعدادية المركزية للبنينعلميمعتز هادي رسول عباس254131511010128

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد665.7ثانوية المتميزاتعلميرغد وسام الدين كريم عبد255131512108028

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد665.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميفرح كريم محي سلمان256131512121080

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد664اعدادية بلقيس للبناتعلمينور الهدى طه محمود احمد257131512071154

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد664اعدادية القناة للبناتعلميسجى سمير صاحب عبد علي258131512072038

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد664اعدادية الفردوس للبناتعلميالزهراء قاسم عاشور زامل259131512118016

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميحوراء ضياء شاكر رسول260131512121022

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد663اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب احمد عبد الزهره عبد الحسن261131512118109

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد662.4ثانوية المتميزاتعلميامنه مازن صالح عبود262131512108005

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد662ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتعلميفاتن محمد حسن عبد اللطيف263131512124018

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد661اعدادية االنتصار للبناتعلميفاطمه ضياء الدين عبد هللا محمد صالح264131512091140

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660.6ثانوية المتميزاتعلميسالي فارس الزم حميد265131512108047

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميعمار سامي خليل ابراهيم266131511009058

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد660ثانوية الرافدين للبناتعلميسجى ناجي عبد الرضا عبد هللا267131512095027

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلمينورس اياد ناجي عبد علي268131512121097

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658اعدادية االنتصار للبناتعلميمريم معيد عبد الجبار غيدان269131512091156

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد658ثانوية المتميزينعلميسجاد فارس عبد الستار حيدر270131511016052

الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداد657.5اعدادية بغداد للبناتعلميلبنى عالء حسين خضير271131512070157

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد577اعدادية الوزيرية للبناتعلميرغد علي عدنان حسون272131512074012
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الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد566اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينعلميمحمد يونس جهاد ياسين273131511007031

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد565ثانوية القاهرة للبناتعلميحوراء صادق كاظم حسين274131512100027

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد564ثانوية ام البنين للبناتعلميايات حسين جعفر سعد هللا275131512080005

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد560.5ثانوية كلية بغداد للبنينعلميحسن هيثم محمد زكي يونس276131511020029

الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد560اعدادية الشعب للبناتعلميزينه مؤيد نجم سلمان277131512098053

العلوم/جامعة بغداد673اعدادية االنتصار للبناتعلميشروق سلمان صالح سالم278131512091105

العلوم/جامعة بغداد665.4ثانوية المتميزاتعلميحنان عبد العزيز حامد محمد279131512108020

العلوم/جامعة بغداد650ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميمها صالح مهدي عباس280131512105039

العلوم/جامعة بغداد643ثانوية السيدة عائشة للبناتعلميسازان خليل انور ياور281131512123014

العلوم/جامعة بغداد642اعدادية السويس للبنينعلميعلي بسام محمد سعيد جميل282131511006037

العلوم/جامعة بغداد638اعدادية الحريري للبناتعلميزبيده خليل ابراهيم يوسف283131512117104

العلوم/جامعة بغداد633اعدادية بغداد للبناتعلميطيبه سعد فهد مراد284131512070130

العلوم/جامعة بغداد629.2ثانوية كلية بغداد للبنينعلمياحمد منذر غالب صالح285131511020015

العلوم/جامعة بغداد629اعداديةالفاروق للبنينعلميالحسن طالب ولي كمرخان286131511014007

العلوم/جامعة بغداد628ثانوية الثورة العربية للبناتعلميفريال ظافر مكي زناد287131512093089

العلوم/جامعة بغداد627اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميعلي حكيم حازم محمود288131511012159

العلوم/جامعة بغداد627اعدادية بغداد للبناتعلميموج قاسم محمد ناصر289131512070172

العلوم/جامعة بغداد627اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميزهراء عيسى قاسم حسين290131512086044

العلوم/جامعة بغداد626ثانوية حنين النموذجية للبناتعلمينور احمد عبد الحسين علي291131512104059

العلوم/جامعة بغداد623اعدادية بلقيس للبناتعلميهند احمد عبد الستار عباس292131512071177

العلوم/جامعة بغداد623اعدادية االنتصار للبناتعلميزينه شامل كامل محمد293131512091094

العلوم/جامعة بغداد620اعدادية بغداد للبناتعلميلينه انصار خيزران محسن294131512070158

العلوم/جامعة بغداد619اعدادية سما بغداد للبناتعلميياسمين احمد عبد الرحمن حسين295131512087091

العلوم/جامعة بغداد618اعدادية االعظمية للبنينعلميمحمد بكر ستوري مهدي296131511001155

العلوم/جامعة بغداد618ثانوية االمام الباقر للبنينعلميحيدر احمد صيهود سلمان297131511032006

العلوم/جامعة بغداد617.3ثانوية المتميزاتعلميريام صادق عبد الباقي ابراهيم298131512108032

العلوم/جامعة بغداد617اعدادية بلقيس للبناتعلميوجدان صباح لفته عبد299131512071181

العلوم/جامعة بغداد616اعدادية بغداد للبناتعلمينور موفق عبد الرحمن فرمان300131512070196

العلوم/جامعة بغداد616ثانوية طيبة للبناتعلميرسل شهاب احمد محمد301131512116013

العلوم/جامعة بغداد616ثانوية حطين للبناتعلمينور الهدى عبد االمير كيطان كاظم302131512103070

العلوم/جامعة بغداد613اعدادية سما بغداد للبناتعلميبسمه احمد راتب عبد المجيد303131512087015

العلوم/جامعة بغداد613اعدادية الفردوس للبناتعلميرشا عبد الكريم كاظم عيال304131512118070

العلوم/جامعة بغداد612اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميمحمد تحسين كاظم غافل305131511009072

العلوم/جامعة بغداد612اعدادية الشماسية للبنينعلميمهند محمد كامل راضي306131511023082

164 من 9صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم/جامعة بغداد612ثانوية الزهراء للبناتعلميشهد محسن قاسم محمد307131512097041

العلوم/جامعة بغداد611ثانوية حطين للبناتعلميوجدان سلمان هاشم سعيد308131512103083

العلوم/جامعة بغداد611اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميطيبه محمد علي كامل عبد الكريم309131512086073

العلوم/جامعة بغداد610.1ثانوية المتميزاتعلميسبأ عامر مهدي صالح310131512108048

العلوم/جامعة بغداد610اعدادية الشعب للبناتعلميزهراء زهير مريوش عاصي311131512098040

العلوم/جامعة بغداد610ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميحسين ابراهيم خليل جميل312131511022053

العلوم/جامعة بغداد610اعدادية االنصار للبنينعلميبسام علي خنجر جبر313131511003044

العلوم/جامعة بغداد610ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميدنيا عبد الغني طاهر محمود314131512105014

العلوم/جامعة بغداد610اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميحسن حسين خالد كاظم315131511012064

العلوم/جامعة بغداد610ثانوية كلية بغداد للبنينعلميابراهيم ياسر سامي يوسف316131511020006

العلوم/جامعة بغداد610اعدادية االعظمية للبناتعلميجنات ياسر ياسين خضير317131512073033

العلوم/جامعة بغداد609اعدادية االعظمية للبنينعلميمازن نصيف جاسم محمد318131511001151

العلوم/جامعة بغداد609ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميشهد احمد صبحي محمد319131512089056

العلوم/جامعة بغداد608اعدادية بغداد للبناتعلميصفا كريم جبر لفته320131512070125

العلوم/جامعة بغداد608ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمصطفى نصيف جاسم جابر321131511022221

العلوم/جامعة بغداد608ثانوية الزهراء للبناتعلميعذراء حسن باقر حسن322131512097044

العلوم/جامعة بغداد608اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء علي حسن كيم323131512118102

العلوم/جامعة بغداد608اعدادية عدن للبناتعلميامنه ستار جبار سيبان324131512106005

العلوم/جامعة بغداد607اعدادية االنتصار للبناتعلميشيماء عباس ابراهيم عبود325131512091110

العلوم/جامعة بغداد607اعدادية السياب للبنينعلميعلي لهيب عبد اللطيف محمد نوري326131511030117

العلوم/جامعة بغداد607اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء محمد حسن جواد327131512118106

العلوم/جامعة بغداد606.3اعدادية بغداد للبناتعلميدعاء كريم عبد الرحمن عبد الكريم328131512070059

العلوم/جامعة بغداد606اعدادية الفردوس للبناتعلميميس كريم شاكر خلف329131512118232

العلوم/جامعة بغداد606اعدادية يافا للبناتعلميرغد مطر شاكر عبودي330131512107042

العلوم/جامعة بغداد606اعدادية االنصار للبنينعلميحسين زيدان عيدي علي331131511003059

العلوم/جامعة بغداد605ثانوية طيبة للبناتعلمينور عبد الكريم عيسى حسن332131512116031

العلوم/جامعة بغداد605ثانوية الرشيد للبناتعلميسجى خليل علي ايتيم333131512096031

العلوم/جامعة بغداد604اعدادية بغداد للبناتعلميهبه لؤي خلف جلوب334131512070201

العلوم/جامعة بغداد604ثانوية حطين للبناتعلميموج خالد ناقد صافي335131512103068

العلوم/جامعة بغداد603ثانوية القاهرة للبناتعلميسمر هذال فرج حبيب336131512100053

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية الشماسية للبنينعلميقاسم محمد عباس حسين337131511023056

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية بغداد للبناتعلميرقيه ضياء عبد الحميد عبد المجيد338131512070073

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية االنتصار للبناتعلميايالف طه ياسين حسين339131512091029

العلوم/جامعة بغداد602اعدادية االنتصار للبناتعلميجنان عامر كريم عبود340131512091047
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العلوم/جامعة بغداد602اعدادية الوزيرية للبناتعلميرقيه احمد محمد طارق حسن341131512074013

العلوم/جامعة بغداد601اعدادية سما بغداد للبناتعلميثريا عماد هاشم عباس342131512087020

العلوم/جامعة بغداد601ثانوية الثورة العربية للبناتعلميشهد عبد الحسن باوي داود343131512093066

العلوم/جامعة بغداد601ثانوية الرشيد للبناتعلميديار علي طاهر فاخر344131512096017

العلوم/جامعة بغداد601اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمييونس سعد مجيد محمود345131511012290

العلوم/جامعة بغداد601اعدادية السويس للبنينعلميمصطفى ابراهيم محمد عبد346131511006071

العلوم/جامعة بغداد600اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمياحمد فاضل مطلب راضي347131511012032

العلوم/جامعة بغداد600اعدادية الحريري للبناتعلمياسفار حسن مصطفى حسن348131512117021

العلوم/جامعة بغداد599.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميزينه جعفر عبد الرضا علوان349131512121055

العلوم/جامعة بغداد599ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمدحت جودت مدحت محمد صالح350131511020112

العلوم/جامعة بغداد599ثانوية كلية بغداد للبنينعلميسليمان سعد شوكت عبد الحميد351131511020048

العلوم/جامعة بغداد598.2ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمحمد عالء الدين رشيد ناصر352131511022183

العلوم/جامعة بغداد598ثانوية الثورة العربية للبناتعلمينرجس صباح ابراهيم عبد هللا353131512093102

العلوم/جامعة بغداد598اعدادية الخنساء للبناتعلميهدى حسن محمد جاسم354131512094079

العلوم/جامعة بغداد598ثانوية حطين للبناتعلميسرى هادي جاسم جبر355131512103043

العلوم/جامعة بغداد598ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميزينب جبار حيدر موسى356131512104032

العلوم/جامعة بغداد597اعدادية الوزيرية للبناتعلميجنان محمد عبد هللا علي357131512074008

العلوم/جامعة بغداد597اعدادية السياب للبنينعلميمصطفى عمر انس صالح358131511030176

العلوم/جامعة بغداد597اعدادية يافا للبناتعلميضحى رعد شهاب حمد359131512107078

العلوم/جامعة بغداد597اعدادية الفردوس للبناتعلميرشد كاظم شمخي عامر360131512118071

العلوم/جامعة بغداد597ثانوية االعتدال للبناتعلمينور معتز سامي شكري361131512077023

العلوم/جامعة بغداد596اعداديةالفاروق للبنينعلمييوسف طاهر حبيب لطيف362131511014123

العلوم/جامعة بغداد596ثانوية ام البنين للبناتعلميعذراء قاسم راضي رزوقي363131512080036

العلوم/جامعة بغداد595اعدادية االنتصار للبناتعلميسارا تميم كاظم جواد364131512091095

العلوم/جامعة بغداد595اعدادية المستنصرية للبنينعلميعامر نبيل سامي عزت365131511031036

العلوم/جامعة بغداد595ثانوية الكرامة للبناتعلميسندس جاسم عجيمي عبد الحسين366131512101052

العلوم/جامعة بغداد594ثانوية كلية بغداد للبنينعلميحسين ناجح حميد رشيد367131511020033

العلوم/جامعة بغداد594ثانوية القاهرة للبناتعلميرند محمد عبد علي طارش368131512100036

العلوم/جامعة بغداد594اعدادية الحريري للبناتعلميريم عبد هللا عبد االمير عبد هللا369131512117102

العلوم/جامعة بغداد594اعدادية الرسالة للبنينعلميقحطان عدنان جليل عريبي370131511005127

العلوم/جامعة بغداد593اعدادية بغداد للبناتعلميفاطمه محمد صالح سلطان371131512070147

العلوم/جامعة بغداد593اعدادية الفردوس للبناتعلميورود عبد الكريم كاظم عيال372131512118266

العلوم/جامعة بغداد592اعدادية االنتصار للبناتعلميثريا سعد محمد عباس373131512091046

العلوم/جامعة بغداد592ثانوية الثورة العربية للبناتعلميناديه عبد الرضا خلف كطوش374131512093098
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العلوم/جامعة بغداد592ثانوية شمس الحرية للبناتعلميتبارك ماهر عباس عطيه375131512079011

العلوم/جامعة بغداد592اعدادية القناة للبناتعلمياسماء وليد ابراهيم عبد الوهاب376131512072002

العلوم/جامعة بغداد591ثانوية زهو العراق للبناتعلميشهد عبد االمير جلوب ياسين377131512078040

العلوم/جامعة بغداد591اعدادية السيف العربي للبناتعلميتبارك هاشم حاتم مالك378131512111021

العلوم/جامعة بغداد591اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمصطفى رعد طه محمد379131511012253

العلوم/جامعة بغداد591اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه كريم نعمان غالي380131512094060

العلوم/جامعة بغداد590.6االعدادية المركزية للبنينعلميمنتظر صالح قاسم موسى381131511010129

العلوم/جامعة بغداد590ثانوية الزهراء للبناتعلميجنان جعفر مرزا حسين382131512097015

العلوم/جامعة بغداد589ثانوية شمس الحرية للبناتعلميامنه سعيد عباس محمد383131512079004

العلوم/جامعة بغداد588اعدادية الرسالة للبنينعلمياحمد عبد الكريم محمد زبون384131511005012

العلوم/جامعة بغداد588اعدادية االنتصار للبناتعلميرند قاسم عبود مزعل385131512091072

العلوم/جامعة بغداد588اعدادية الحريري للبناتعلميسجى كريم حسن خلف386131512117144

العلوم/جامعة بغداد588ثانوية المتميزينعلميمناف محمد علي عباس387131511016115

العلوم/جامعة بغداد588اعدادية االنتصار للبناتعلميآمنه مهدي عبد الصاحب عبد هللا388131512091005

العلوم/جامعة بغداد587ثانوية القاهرة للبناتعلمينورا باسم جاسم محمد امين389131512100096

العلوم/جامعة بغداد586اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميمحمد عبد الحميد رشيد جاسم390131511009080

العلوم/جامعة بغداد586ثانوية ام البنين للبناتعلميايه محمد حسين رسول شاكر391131512080006

العلوم/جامعة بغداد585.2ثانوية المتميزاتعلميانفال فاروق محمد علي392131512108007

العلوم/جامعة بغداد585ثانوية الفوز للبناتعلميمريم محمد كاظم حسين393131512099048

العلوم/جامعة بغداد585اعدادية السياب للبنينعلميباقر حسين سيد علي394131511030031

العلوم/جامعة بغداد585مدارس الغد االهلية للبناتعلميعفراء عادل وحيد مناحي395131512114026

العلوم/جامعة بغداد585اعدادية عكاظ  للبنينعلميبهاء الدين شاكر محمود علوان396131511024011

العلوم/جامعة بغداد585ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميحنين علي جاسم محمد397131512105009

العلوم/جامعة بغداد584ثانوية القاهرة للبناتعلميداليا حسين علوان زبون398131512100029

العلوم/جامعة بغداد584اعدادية االعظمية للبنينعلميسعيد تحسين سعيد عبيد399131511001074

العلوم/جامعة بغداد584ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميتبارك قاسم برهان كزار400131512104010

العلوم/جامعة بغداد584اعدادية االنتصار للبناتعلميايالف عبد الرزاق سلمان احمد401131512091030

العلوم/جامعة بغداد583ثانوية القاهرة للبناتعلميأسراء ميثم جبار عبد402131512100002

العلوم/جامعة بغداد583ثانوية زهو العراق للبناتعلميزينب فالح فرج علي403131512078031

العلوم/جامعة بغداد583اعدادية القناة للبناتعلميايه اسماعيل ابراهيم قادر404131512072012

العلوم/جامعة بغداد583ثانوية القاهرة للبناتعلميايناس عمار توفيق عبد اللطيف405131512100009

العلوم/جامعة بغداد582مدرسة دار السالم االهلية في تركيا غازي عنتابعلميآية عرفان صبري كاطع406131512218001

العلوم/جامعة بغداد581اعدادية صالح الدين للبنينعلمياحمد علي غانم طاهر407131511008013

العلوم/جامعة بغداد581اعدادية االعظمية للبنينعلميعبد اللطيف ابو بكر عبد اللطيف عباس408131511001097
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العلوم/جامعة بغداد581ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميفيض الهدى خضر رحمه ثابت409131512104044

العلوم/جامعة بغداد580اعدادية عدن للبناتعلميزهراء محمد ياسر جالب410131512106027

العلوم/جامعة بغداد580اعدادية الحريري للبناتعلميضحى شوان فاضل مولود411131512117172

العلوم/جامعة بغداد580اعدادية بلقيس للبناتعلمينبأ مصطفى نهاد رشيد412131512071146

العلوم/جامعة بغداد580ثانوية ابابيل للبنينعلميياسر ثامر عباس محمد413131511011128

العلوم/جامعة بغداد580ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلميأسماء عماد محمد مصطفى414131512112001

العلوم/جامعة بغداد579اعدادية الرسالة للبنينعلميحسين طالب كاظم طاهر415131511005045

العلوم/جامعة بغداد579اعداديةالفاروق للبنينعلميكاظم عالء محمد كاظم416131511014077

العلوم/جامعة بغداد579اعداديةالفاروق للبنينعلمياوس هادي فوزي ناجي417131511014010

العلوم/جامعة بغداد579اعدادية الحريري للبناتعلميغيد رعد جيجان سلمان418131512117187

العلوم/جامعة بغداد579اعدادية االمام الصادق للبنينعلميزين العابدين محمد فريج كشمر419131511002044

العلوم/جامعة بغداد578اعدادية االعظمية للبنينعلميعمر نصير فائق عبد القادر420131511001138

العلوم/جامعة بغداد578اعدادية االعظمية للبناتعلميسجى حسام محمد علي حسين421131512073077

العلوم/جامعة بغداد578اعدادية االنصار للبنينعلميعلي ماجد نجم عبد422131511003141

العلوم/جامعة بغداد578ثانوية حطين للبناتعلميمها محمد زامل غانم423131512103067

العلوم/جامعة بغداد577اعدادية االعظمية للبناتعلميفاتن اياد وحودي ناصر424131512073103

العلوم/جامعة بغداد577اعدادية يافا للبناتعلميمريم فيصل سلمان مناحي425131512107092

العلوم/جامعة بغداد576اعدادية السيف العربي للبناتعلميافتخار كريم عباس حسين426131512111006

العلوم/جامعة بغداد576اعدادية االنتصار للبناتعلميبنين عبد الرزاق علي رزوقي427131512091040

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد564ثانوية الثورة العربية للبناتعلميرند فالح حسن شنيشل428131512093040

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد560ثانوية الرافدين للبناتعلميبتول عبد الستار علي حسن429131512095006

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغداد558ثانوية القاهرة للبناتعلميمالك نعمه عيسى محمد430131512100084

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد546.3اعدادية سما بغداد للبناتعلمينورا حيدر عامر كريم431131512087082

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد540اعدادية عدن للبناتعلمينور محي مصطفى محي الدين432131512106060

الرياضيات/العلوم للبنات/جامعة بغداد538ثانوية النجاة األهلية للبناتعلميطيبه حسين جواد عبد433131512088017

العلوم للبنات/جامعة بغداد608اعدادية الحريري للبناتعلميشيماء فايق جواد كاظم434131512117163

العلوم للبنات/جامعة بغداد603اعدادية سما بغداد للبناتعلميمريم عدنان محسن جلعوط435131512087073

العلوم للبنات/جامعة بغداد589اعدادية بغداد للبناتعلميايه كريم الزم حسن436131512070024

العلوم للبنات/جامعة بغداد584اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميزهراء عبد عنبر كاوي437131512086042

العلوم للبنات/جامعة بغداد578اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء تحسين فرج جامل438131512118084

العلوم للبنات/جامعة بغداد576اعدادية بلقيس للبناتعلمينور عبد االمير مجيد رستم439131512071158

العلوم للبنات/جامعة بغداد572اعدادية بلقيس للبناتعلميشهد عباس فاضل نارين440131512071105

العلوم للبنات/جامعة بغداد571اعدادية بغداد للبناتعلميمريم صبيح مظلوم كركي441131512070164

العلوم للبنات/جامعة بغداد570ثانوية الثورة العربية للبناتعلميلبنى قيس سلمان داود442131512093090
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العلوم للبنات/جامعة بغداد568ثانوية الثورة العربية للبناتعلمينور نجم عبد الزهره رسول443131512093112

العلوم للبنات/جامعة بغداد568ثانوية الزهراء للبناتعلميزينب سعد عبد هللا سليم444131512097033

العلوم للبنات/جامعة بغداد567ثانوية ام البنين للبناتعلميزهراء رضا هادي حيمد445131512080018

العلوم للبنات/جامعة بغداد566ثانوية االستقالل للبناتعلميمريم احمد خلف محمد علي446131512075039

العلوم للبنات/جامعة بغداد563اعدادية الحريري للبناتعلميعمرين بكر تاج الدين ضياء447131512117182

العلوم للبنات/جامعة بغداد563اعدادية بلقيس للبناتعلميمريم جنيد سلمان شهاب448131512071136

العلوم للبنات/جامعة بغداد562اعدادية بغداد للبناتعلميشمس عبد الستار فرمان سلمان449131512070121

العلوم للبنات/جامعة بغداد562ثانوية االستقالل للبناتعلميسرى مهند خضير سعيد450131512075031

العلوم للبنات/جامعة بغداد562اعدادية االنتصار للبناتعلميزهراء طالب ابراهيم باقر451131512091083

العلوم للبنات/جامعة بغداد561ثانوية الفوز للبناتعلميرانيه جمال احمد جواد452131512099012

العلوم للبنات/جامعة بغداد560ثانوية الثورة العربية للبناتعلميفاطمه شمال عوده جبر453131512093085

العلوم للبنات/جامعة بغداد559.6اعدادية الحريري للبناتعلميايه جاسم محمد جاسم454131512117042

العلوم للبنات/جامعة بغداد559ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميريهام عصام موزر عيدان455131512104025

القانون/جامعة بغداد636.2ثانوية المتميزاتعلميمنيره حيدر كاظم عبد االمير456131512108074

القانون/جامعة بغداد627اعدادية بلقيس للبناتعلميُسرى حيدر كاطع عليوي457131512071091

القانون/جامعة بغداد618اعدادية بغداد للبناتعلميديانا امجد عبد علي كريم458131512070062

القانون/جامعة بغداد675اعدادية القناة للبناتادبيزينب حامد جبار داود459131522072024

القانون/جامعة بغداد650ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزينب زامل حسن محمد460131522123016

القانون/جامعة بغداد645اعدادية الرشد للبناتادبيميساء حسن مرار هويدي461131522109063

القانون/جامعة بغداد638اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه مؤيد عبد المنعم محمد علي462131522070037

القانون/جامعة بغداد633ثانوية الرافدين للبناتادبياسراء رزاق علي شريف463131522095007

القانون/جامعة بغداد626ثانوية المناهل للبناتادبيزهراء عبد الكاظم علوان حتحوت464131522126007

القانون/جامعة بغداد625الخارجياتادبيهبه علي عبد االله شاكر465131522401066

القانون/جامعة بغداد622اعدادية القناة للبناتادبيزينب خالد داود سلمان466131522072025

القانون/جامعة بغداد619ثانوية حطين للبناتادبيزهراء عبد العباس حسين محمد467131522103029

القانون/جامعة بغداد619اعدادية بغداد للبناتادبيسبأ خير هللا حميد عيسى468131522070024

القانون/جامعة بغداد618ثانوية الفوز للبناتادبيطيبه ماجد ابراهيم طاهر469131522099058

القانون/جامعة بغداد616اعدادية يافا للبناتادبيايه حسين كريم عباس470131522107013

القانون/جامعة بغداد614اعدادية االمام الصادق للبنينادبيديار رائد ابراهيم محمد471131521002030

القانون/جامعة بغداد613ثانوية الثورة العربية للبناتادبيفرح ماجد خلف حسان472131522093109

القانون/جامعة بغداد613اعدادية االمام الصادق للبنينادبيكرار غازي هاشم عباس473131521002068

القانون/جامعة بغداد611اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيماهر حربي محمد مراد474131521012114

القانون/جامعة بغداد610اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد عباس واصي مكطوف475131521012007

القانون/جامعة بغداد609اعدادية بلقيس للبناتادبيأية ناظم عبد شبوط476131522071008
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القانون/جامعة بغداد608اعدادية السيف العربي للبناتادبيعذراء عدنان مجباس فهد477131522111078

القانون/جامعة بغداد607اعدادية االنتصار للبناتادبيطيبه نهاد زكي حسين478131522091096

القانون/جامعة بغداد604اعدادية الصفا للبنينادبيعلي رعد علوان حسن479131521029051

القانون/جامعة بغداد604اعدادية الشعب للبناتادبيمريم رزاق ربيع صياح480131522098124

القانون/جامعة بغداد602ثانوية الرشيد للبناتادبيمروه اكرم ساهي لعيبي481131522096020

القانون/جامعة بغداد600اعدادية الوزيرية للبناتادبيليلى ابراهيم اسماعيل عيسى482131522074034

القانون/جامعة بغداد600ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيمريم مجذاب زيد خلف483131522123029

القانون/جامعة بغداد599ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيمحمد صالح حسبي محمد484131521171014

القانون/جامعة بغداد599اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمهدي حسن سامي ظاهر485131521012156

العلوم السياسية/جامعة بغداد557.8اعدادية الحريري للبناتعلميافنان عباس حاشوش عبد هللا486131512117026

العلوم السياسية/جامعة بغداد557.5ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعبد الجليل نجاح عبد الجليل محمد487131511020052

العلوم السياسية/جامعة بغداد556اعدادية الوزيرية للبناتعلميديانا موفق نوري قادر488131512074009

العلوم السياسية/جامعة بغداد562ثانوية الفوز للبناتادبيايات هيثم صبري محمد489131522099008

العلوم السياسية/جامعة بغداد562ثانوية زهو العراق للبناتادبيليلى عامر ابراهيم عبد490131522078066

العلوم السياسية/جامعة بغداد559اعداديةالفاروق للبنينادبيمحمد حسن عبد النبي داخل491131521014085

العلوم السياسية/جامعة بغداد549ثانوية طيبة للبناتادبيايه عطوان كريم عباس492131522116010

العلوم السياسية/جامعة بغداد542اعدادية االعظمية للبناتادبيطيبه رياض سعدون محمد493131522073096

العلوم السياسية/جامعة بغداد538اعدادية المركزية للبناتادبينور علي محمد صالح احمد494131522119038

العلوم السياسية/جامعة بغداد535اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمحمد جاسم راضي كاظم495131521026065

العلوم السياسية/جامعة بغداد534اعدادية بغداد للبناتادبيهيا محمود شكر محمود496131522070054

العلوم السياسية/جامعة بغداد533اعداديةالفاروق للبنينادبيابو بكر اركان عبد القادرعبد مجيد497131521014004

العلوم السياسية/جامعة بغداد530ثانوية ابابيل للبنينادبيقتيبه حامد جلوب َكاطع498131521011103

العلوم السياسية/جامعة بغداد530اعدادية السيف العربي للبناتادبيدعاء مهدي صالح هوبي499131522111034

العلوم السياسية/جامعة بغداد529اعدادية يافا للبناتادبيزينه نجاة عبد الوهاب عبد القادر500131522107077

العلوم السياسية/جامعة بغداد528ثانوية االستقالل للبناتادبيسمر حيدر علي عزيز501131522075021

العلوم السياسية/جامعة بغداد524اعدادية الشعب للبناتادبينور كمال عبد النبي محمد502131522098145

العلوم السياسية/جامعة بغداد523اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه فاضل حميد راضي503131522107102

العلوم السياسية/جامعة بغداد519اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد ماجد جاسم عليوي504131521012130

العلوم السياسية/جامعة بغداد518اعدادية االعظمية للبناتادبيوسناء زاهر حمود عيدان505131522073153

العلوم السياسية/جامعة بغداد517ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيمصطفى احمد عبد الرحيم جاسم506131521256043

العلوم السياسية/جامعة بغداد516ثانوية القاهرة للبناتادبيدانيه عصام حميد سعيد507131522100012

العلوم السياسية/جامعة بغداد515اعداديةالفاروق للبنينادبياحمد رياض عبيد حميد508131521014008

العلوم السياسية/جامعة بغداد511ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيعمار باسم فاضل جواد509131521034053

العلوم السياسية/جامعة بغداد510للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيعلي محمود عبد الكريم محمود510131521025047
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العلوم السياسية/جامعة بغداد510اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيكرار رزاق حسين علي511131521250066

العلوم السياسية/جامعة بغداد510ثانوية الثورة العربية للبناتادبيطيبه خميس طعمه خلف512131522093095

العلوم السياسية/جامعة بغداد506ثانوية ام البنين للبناتادبيرسل موفق حميد صالح513131522080016

العلوم السياسية/جامعة بغداد506ثانوية حطين للبناتادبيمنار عباس محسن خيام514131522103061

العلوم السياسية/جامعة بغداد501اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي نجم دوشي عبد الزهره515131521042097

العلوم السياسية/جامعة بغداد499ثانوية زهو العراق للبناتادبيتبارك وليد خالد احمد516131522078008

العلوم السياسية/جامعة بغداد498ثانوية طيبة للبناتادبيرقيه محمد ناصر حسين517131522116025

العلوم السياسية/جامعة بغداد498اعدادية االعظمية للبناتادبيزهراء كريم محمود سلمان518131522073062

العلوم السياسية/جامعة بغداد498ثانوية الفوز للبناتادبينور االسالم علي محبس حسن519131522099072

التمريض/جامعة بغداد664اعدادية االمام الصادق للبنينعلميوسام رأفت صبري محمد520131511002131

التمريض/جامعة بغداد659اعدادية الشعب المسائية للبنينعلميمحمد صبري محمد زايد521131511250109

التمريض/جامعة بغداد638ثانوية الثورة العربية للبناتعلميجراح عبد الكريم خشن دهش522131512093023

التمريض/جامعة بغداد628اعدادية الشعب للبناتعلميساره سعدون طبك عليوي523131512098054

التمريض/جامعة بغداد625اعدادية الشعب للبناتعلميصابرين وليد مفتن جبار524131512098061

التمريض/جامعة بغداد622اعدادية بلقيس للبناتعلمينغم فؤاد قاسم فرج525131512071150

التمريض/جامعة بغداد619ثانوية الفوز للبناتعلميزهراء عباس فضل رضا526131512099022

التمريض/جامعة بغداد618ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلميتمارا احمد عباس جواد527131512112015

التمريض/جامعة بغداد617الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتعلميشهد طالب قاسم مغامس528131512081013

الطب البيطري/جامعة بغداد594ثانوية الرشيد للبناتعلميافياء ثائر رشيد عباس529131512096002

الطب البيطري/جامعة بغداد576ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميسجاد احمد سلمان داود530131511022075

الطب البيطري/جامعة بغداد564ثانوية الرافدين للبناتعلميندى فيصل عبد الكريم منهل531131512095043

الطب البيطري/جامعة بغداد559اعدادية البنوك األهلية للبناتعلميتبارك علي جاسم سليمان532131512083004

الطب البيطري/جامعة بغداد556.2ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميامير عبد الكريم عبد االمير حسون533131511022032

الطب البيطري/جامعة بغداد556ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميحسام احمد سالم جبوري534131511022045

الطب البيطري/جامعة بغداد554اعدادية يافا للبناتعلميساره حميد مزهر سلمان535131512107064

الطب البيطري/جامعة بغداد554ثانوية زهو العراق للبناتعلميهدى قاسم عباس زبون536131512078072

الطب البيطري/جامعة بغداد554اعدادية الحريري للبناتعلميضحى علي فيصل موسى537131512117174

الطب البيطري/جامعة بغداد554اعداديةالفاروق للبنينعلميمحمد صفاء جمعه لفته538131511014087

الطب البيطري/جامعة بغداد552إعدادية الفراهيدي للبنينعلميمحمد صالح مهدي حمودي539131511015076

الطب البيطري/جامعة بغداد552اعداديةالفاروق للبنينعلمييوسف كريم جمعه لعيبي540131511014126

الطب البيطري/جامعة بغداد550اعدادية الخنساء للبناتعلميسجى حسين مناتي محمد541131512094044

الطب البيطري/جامعة بغداد548.6ثانوية المتميزاتعلميصفا باسل عبد الرزاق مسلم542131512108054

الطب البيطري/جامعة بغداد548ثانوية زهو العراق للبناتعلميرند مثنى ماجد حسن543131512078020

الطب البيطري/جامعة بغداد545اعدادية بغداد للبناتعلميدنيا محمد عبد هللا شريف544131512070060
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الطب البيطري/جامعة بغداد545اعدادية الرسالة للبنينعلمياحمد غانم جابر صبر545131511005015

الطب البيطري/جامعة بغداد545اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلمياحمد شريف احمد عباس546131511009006

الطب البيطري/جامعة بغداد544اعدادية السياب للبنينعلميحسين علي خضير عباس547131511030053

الطب البيطري/جامعة بغداد544اعدادية الفردوس للبناتعلمياالء طه رشيد اسماعيل548131512118013

الطب البيطري/جامعة بغداد543ثانوية ام البنين للبناتعلميرغده عدي نزار حمد549131512080016

الطب البيطري/جامعة بغداد543اعدادية الفردوس للبناتعلميهبه طالب مجالد طاهر550131512118258

الطب البيطري/جامعة بغداد542ثانوية طيبة للبناتعلميغاده نبيل طارق كامل551131512116025

الطب البيطري/جامعة بغداد541اعدادية سما بغداد للبناتعلميوطن عبد الكريم خليل اسماعيل552131512087089

الطب البيطري/جامعة بغداد539اعدادية يافا للبناتعلميحنان علي خادم علي مالجي553131512107025

الطب البيطري/جامعة بغداد539مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميسرى اياد فخري محمد554131512216017

الطب البيطري/جامعة بغداد539اعدادية الرسالة للبنينعلمييوسف فراس عبد الستار حمادة555131511005197

الزراعة/جامعة بغداد528مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميحسين عيسى جعفر جابر556131511216018

الزراعة/جامعة بغداد527اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلمياحمد عماد احمد حسون557131511004006

الزراعة/جامعة بغداد527اعدادية االعظمية للبناتعلميزهراء عمار محمود طه558131512073060

الزراعة/جامعة بغداد527ثانوية الطف المسائية للبنينعلميمحمد حسين سلمان جاسم559131511257065

الزراعة/جامعة بغداد525اعدادية سما بغداد للبناتعلميرلى محمد سامي عبد المجيد560131512087032

الزراعة/جامعة بغداد525ثانوية النعمان للبناتعلميساره احمد عبد النبي سلمان561131512102025

الزراعة/جامعة بغداد522اعدادية االعظمية للبنينعلميالحسن اياد ابراهيم محمد562131511001040

الزراعة/جامعة بغداد519اعدادية االعظمية للبنينعلميموفق سليمان موفق سليمان563131511001200

الزراعة/جامعة بغداد515اعدادية السياب للبنينعلميعلي فاضل عباس حمزه564131511030116

الزراعة/جامعة بغداد510اعدادية الفردوس للبناتعلميحوراء ضياء حاجي مخلف565131512118053

الزراعة/جامعة بغداد506ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتعلميساره مؤيد اسماعيل شكر566131512124013

الزراعة/جامعة بغداد503اعدادية االعظمية للبنينعلمياسيد محمد صبحي جودي567131511001037

الزراعة/جامعة بغداد502اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميرانيه محمد قاسم عبد568131512086030

الزراعة/جامعة بغداد501اعدادية الشماسية للبنينعلميعبد هللا عباس عبد ياسين569131511023030

الزراعة/جامعة بغداد500اعدادية االعظمية للبنينعلميمحمد ليث يوسف شهاب570131511001173

الزراعة/جامعة بغداد500اعدادية االعظمية للبناتعلمياروى عامر محي عبد الغني571131512073005

الزراعة/جامعة بغداد499.4ثانوية المتميزاتعلميزهراء رياض فوزي حسين572131512108037

الزراعة/جامعة بغداد498اعدادية الخنساء للبناتعلميفرح طالب فاضل عبد هللا573131512094063

الزراعة/جامعة بغداد497اعدادية االمام الصادق للبنينعلميمسلم داود سلمان راضي574131511002120

الزراعة/جامعة بغداد497ثانوية األميرات األهلية للبناتعلمينور محمد اسماعيل توفيق575131512089075

الزراعة/جامعة بغداد497اعدادية الفردوس للبناتعلميمريم مهدي صالح اغليم576131512118224

الزراعة/جامعة بغداد496ثانوية القاهرة للبناتعلميمسره محمد احمد جاسم577131512100083

الزراعة/جامعة بغداد495اعدادية االعظمية للبنينعلميفهد عدي حسن هادي578131511001146
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الزراعة/جامعة بغداد495اعدادية السياب للبنينعلميمحمد حسين ناجي حسين579131511030146

الزراعة/جامعة بغداد494ثانوية الفوز للبناتعلميساره عبد السالم معتوك عبد القادر580131512099026

الزراعة/جامعة بغداد493ثانوية زهو العراق للبناتعلميمريم محمود عبد هللا كاظم581131512078059

الزراعة/جامعة بغداد491اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلمياكرم حسن خلف ملح582131511004014

الزراعة/جامعة بغداد491اعدادية السياب للبنينعلميتبارك منذر جاسم محمد583131511030035

الزراعة/جامعة بغداد491اعدادية االعظمية للبنينعلمياحمد عادل خليل محمد584131511001018

الزراعة/جامعة بغداد490ثانوية الكرامة للبناتعلميعال ابراهيم طالب محمد585131512101060

الزراعة/جامعة بغداد490اعدادية السياب للبنينعلميرعد عيدان جاسب كاظم586131511030065

الزراعة/جامعة بغداد490اعدادية االعظمية للبناتعلميايمان خالد محمد عبد الكريم587131512073017

الزراعة/جامعة بغداد488اعدادية دجلة الخير للبنينعلميمصطفى عبد هللا دعير حسن588131511038026

الزراعة/جامعة بغداد487اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء عباس فيصل محيبس589131512118095

الزراعة/جامعة بغداد487ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميزهراء خالد نعيم حسن590131512089040

الزراعة/جامعة بغداد486ثانوية زهو العراق للبناتعلميضحى عالء مجلي حسين591131512078042

الزراعة/جامعة بغداد485اعدادية االنتصار للبناتعلميمسره ماهر محمد عبد المجيد592131512091157

الزراعة/جامعة بغداد485اعدادية الرسالة للبنينعلميصهيب وليد جبار داود593131511005081

الزراعة/جامعة بغداد484ثانوية االستقالل للبناتعلميرفقه ثامر حسن عبد الرضا594131512075021

الزراعة/جامعة بغداد484اعدادية االعظمية للبنينعلمييوسف نزار عدنان رديف595131511001214

الزراعة/جامعة بغداد484ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعمر محمد حميد محمد596131511022141

الزراعة/جامعة بغداد483االعدادية المركزية للبنينعلميعلي موفق هادي مهدي597131511010088

الزراعة/جامعة بغداد483اعدادية السويس للبنينعلميابراهيم رمزي رحومي مولود598131511006003

الزراعة/جامعة بغداد481اعدادية االعظمية للبناتعلميضحى عبد الستار عبد الجبار محمود599131512073097

الزراعة/جامعة بغداد481ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمحمد صباح حسين مكي600131511022177

الزراعة/جامعة بغداد481ثانوية االقصى للبنينعلميحيدر عبد سالم حسين601131511028005

الزراعة/جامعة بغداد481إعدادية الفراهيدي للبنينعلميوليد خالد كريم عبد602131511015102

الزراعة/جامعة بغداد480ثانوية طيبة للبناتعلميدعاء محمد حسن خضير603131512116010

الزراعة/جامعة بغداد480ثانوية الزهراء للبناتعلميتقى سعد علوان شبوط604131512097014

الزراعة/جامعة بغداد479ثانوية المناهل للبناتعلميفاطمة عادل كريم احمد605131512126025

الزراعة/جامعة بغداد479اعدادية االعظمية للبناتعلميسلسبيل خليل حسين علي606131512073085

الزراعة/جامعة بغداد478اعدادية السويس للبنينعلميانس ياسين مهدي صالح607131511006013

الزراعة/جامعة بغداد478ثانوية االمراء االهلية للبنينعلميمحمد احمد سلمان داود608131511041030

الزراعة/جامعة بغداد478ثانوية االصمعي المسائية للبناتعلميصفاء حسن فالح حسن609131512281011

الزراعة/جامعة بغداد477إعدادية الفراهيدي للبنينعلميليث حمزه حيدر سالم610131511015066

الزراعة/جامعة بغداد477ثانوية االقصى للبنينعلميمجتبى عبد سالم حسين611131511028012

الزراعة/جامعة بغداد477اعدادية الرسالة للبنينعلميعلي عبد الصاحب فاضل حمودي612131511005111
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الزراعة/جامعة بغداد477اعدادية الفردوس األهلية للبنينعلميحسن عادل عبد الغني سليمان613131511035007

الزراعة/جامعة بغداد476اعدادية يافا للبناتعلميالفت حاتم لعيبي حسن614131512107008

الزراعة/جامعة بغداد476ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميسجاد ماجد كاظم نجم615131511034033

الزراعة/جامعة بغداد476اعدادية السياب للبنينعلميمحمد سعيد يوسف محمد616131511030149

الزراعة/جامعة بغداد476اعدادية الفردوس للبناتعلميضحى خالد عبد الزهره رحيمه617131512118182

الزراعة/جامعة بغداد475ثانوية الثورة العربية للبناتعلميزينه صالح جميل صالح618131512093054

الزراعة/جامعة بغداد475ثانوية الثورة العربية للبناتعلميزمن محمد راضي علي619131512093043

الزراعة/جامعة بغداد475اعدادية صالح الدين للبنينعلمينور احمد حاتم سلوم620131511008126

الزراعة/جامعة بغداد474اعدادية بلقيس للبناتعلميرنا معتصم محمد علي حسين621131512071058

الزراعة/جامعة بغداد474اعدادية بلقيس للبناتعلميزينب عماد صدام سلمان622131512071077

الزراعة/جامعة بغداد474ثانوية الكرامة للبناتعلميامنه عبد الرضا مهدي حاتم623131512101006

الزراعة/جامعة بغداد473.5االعدادية المركزية للبنينعلميسرمد احمد طه عبد هللا624131511010053

الزراعة/جامعة بغداد473ثانوية المتميزينعلميزين العابدين يعرب حسني محمد625131511016049

الزراعة/جامعة بغداد473اعدادية السياب للبنينعلميضاري سعد عباس منصور626131511030080

الزراعة/جامعة بغداد473اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميحيدر رائد حامد عبد الرحمن627131511009030

الزراعة/جامعة بغداد473ثانوية القاهرة للبناتعلميزهراء جالل عبد الحميد عوده628131512100039

الزراعة/جامعة بغداد472اعدادية الشعب المسائية للبنينعلميمحمد ناجي عوده خصاف629131511250113

الزراعة/جامعة بغداد472اعدادية االنصار للبنينعلمياحمد ستار جبار صحين630131511003012

الزراعة/جامعة بغداد472اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميعبد هللا صالح مولود محمد631131511004041

الزراعة/جامعة بغداد472ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمحمد علي عيسى عزيز632131511022185

الزراعة/جامعة بغداد472ثانوية االستقالل للبناتعلمينبأ حازم نعمان شهاب633131512075043

الزراعة/جامعة بغداد472ثانوية الرحمة االهلية للبناتعلميشهد مهند زكي جاسم634131512113004

الزراعة/جامعة بغداد471اعدادية الفردوس للبناتعلميسراب سالم كاظم طعين635131512118159

الزراعة/جامعة بغداد471ثانوية ابابيل للبنينعلميعبد هللا حازم كاظم داود636131511011062

الزراعة/جامعة بغداد470اعدادية الشعب المسائية للبنينعلميحسن نجم عبد العالي عبد الباقي637131511250033

الزراعة/جامعة بغداد470ثانوية الطف المسائية للبنينعلميعلي بسام عبد المطلب موسى638131511257047

الزراعة/جامعة بغداد470اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميبشير سعد عبد العظيم عبد االمير639131511009020

الزراعة/جامعة بغداد470اعدادية صالح الدين للبنينعلميعباس عبد الزهره حسين محمد640131511008061

الزراعة/جامعة بغداد470ثانوية الغد النموذجية األهلية للبنينعلميعبد الحميد عادل احمد حميد641131511036009

الزراعة/جامعة بغداد470ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمصعب محمد شهاب احمد642131511022225

الزراعة/جامعة بغداد470اعدادية السويس للبنينعلميعبد هللا احمد مظهر سلمان643131511006034

الزراعة/جامعة بغداد470ثانوية االعتدال للبناتعلميساره حسن فالح عبد الستار644131512077007

الزراعة/جامعة بغداد470ثانوية الزهراء للبناتعلميتبارك عماد عبد المجيد مايه645131512097012

الزراعة/جامعة بغداد470ثانوية االستقالل للبناتعلميسهى كريم حميد محمد646131512075032

164 من 19صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الزراعة/جامعة بغداد470اعدادية عدن للبناتعلميهدى نعمه عبد الرضا عباس647131512106064

الزراعة/جامعة بغداد469اعدادية يافا للبناتعلميحوراء صباح جبر خلف648131512107028

الزراعة/جامعة بغداد469اعدادية االنتصار للبناتعلميرئام يوسف كنعان رشيد649131512091059

الزراعة/جامعة بغداد469اعدادية بغداد للبناتعلميورود جمال صاحب خلف650131512070212

الزراعة/جامعة بغداد469اعدادية بلقيس للبناتعلميدعاء شياع رداد حمود651131512071045

الزراعة/جامعة بغداد469ثانوية البسالة للبناتعلميدعاء علي سامي محمد652131512092027

الزراعة/جامعة بغداد468ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميريام مؤيد جبار شاه علي653131512089036

الزراعة/جامعة بغداد468اعدادية يافا للبناتعلميمرفت حاتم لعيبي حسن654131512107091

الزراعة/جامعة بغداد468اعدادية القناة للبناتعلميمينا احمد محسن علي655131512072062

الزراعة/جامعة بغداد467.9ثانوية كلية بغداد للبنينعلميحمزه مشتاق سلمان محمد656131511020034

الزراعة/جامعة بغداد467اعدادية صالح الدين للبنينعلميمحمد صالح جبار عبدي657131511008100

الزراعة/جامعة بغداد467اعدادية عكاظ  للبنينعلميمحمد عماد عباس رحيم658131511024044

الزراعة/جامعة بغداد466.2االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر نجاح عبد الرحيم حبيب659131511010047

الزراعة/جامعة بغداد466ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميمريم عمار هادي فيحان660131512104050

الزراعة/جامعة بغداد466اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميشهاب احمد عبد علي661131511004031

الزراعة/جامعة بغداد466ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمهند كريم كاظم توفيق662131511022231

الزراعة/جامعة بغداد466اعدادية بغداد للبناتعلميميس محمد خليل شاكر663131512070175

الزراعة/جامعة بغداد465ثانوية النعمان للبناتعلميحنين حارث مشتاق عباس664131512102012

الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء عبد هللا ناظم رشيد665131512118101

الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميرسول احمد صالح حميد666131511012107

الزراعة/جامعة بغداد465ثانوية القاهرة للبناتعلميشيماء سعدي نواف بكر667131512100057

الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية الرسالة للبنينعلميمصطفى علي مرتضى عباس668131511005172

الزراعة/جامعة بغداد465ثانوية النجاة األهلية للبناتعلميزاهره سعد ناقد ناجي669131512088010

الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية المتنبي للبنينعلميحيدر نعمه سلمان محمد670131511017037

الزراعة/جامعة بغداد465اعدادية بغداد للبناتعلميمروه عادل علي حاتم671131512070160

الزراعة/جامعة بغداد464.6ثانوية كلية بغداد للبنينعلميحيدر عصام عادل ناجي672131511020035

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية الرسالة للبنينعلميكرار حسين علي سلمان673131511005128

الزراعة/جامعة بغداد464اعدادية االعظمية للبنينعلمياحمد محمد جودت حسين674131511001027

الزراعة/جامعة بغداد464ثانوية الرحمة االهلية للبناتعلميمنن جابر حيدر اسماعيل675131512113008

الزراعة/جامعة بغداد463.7ثانوية المتميزينعلميمحمود سعدي محمود عواد676131511016103

الزراعة/جامعة بغداد463اعدادية المتنبي للبنينعلمياحمد محمد عبد االمير محمد677131511017010

الزراعة/جامعة بغداد463اعدادية بلقيس للبناتعلميفرح عماد صبيح حسن678131512071127

الزراعة/جامعة بغداد463اعدادية بغداد للبناتعلميفاطمه اركان قاسم صادق679131512070144

الزراعة/جامعة بغداد462اعدادية السويس للبنينعلميدحام يعقوب حميد صباح680131511006027
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الزراعة/جامعة بغداد462اعدادية الشماسية للبنينعلميحيان هيثم مهدي حسن681131511023014

الزراعة/جامعة بغداد462اعدادية االنصار للبنينعلميناصر طارق ناصر عبد القادر682131511003222

الزراعة/جامعة بغداد462ثانوية االمراء االهلية للبنينعلميعبد هللا حسين علي شاهين683131511041022

الزراعة/جامعة بغداد462اعدادية الشعب المسائية للبنينعلميحيدر عبد الرزاق نايف عبد الصاحب684131511250048

الزراعة/جامعة بغداد462اعداديةالفاروق للبنينعلميعبد هللا مهند سالم حمدي685131511014055

الزراعة/جامعة بغداد461.2ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعلي اياد هشام اسماعيل حقي686131511020070

الزراعة/جامعة بغداد461اعدادية صالح الدين للبنينعلميمصطفى فاضل جاسم حمود687131511008115

اللغات/جامعة بغداد603اعدادية عكاظ  للبنينعلميعلي عبد الحسين محمد عليوي688131511024034

اللغات/جامعة بغداد579اعدادية الفردوس للبناتعلميسيران نجم نوري حمه باقي689131512118166

اللغات/جامعة بغداد573ثانوية البسالة للبناتعلمينور الهدى منصور علوان سنيد690131512092096

اللغات/جامعة بغداد573ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميبكر نعمان ادم وهيب691131511022042

اللغات/جامعة بغداد567ثانوية ام البنين للبناتعلميكوثر عبد الكريم فتحي موسى692131512080046

اللغات/جامعة بغداد565اعدادية الوزيرية للبناتعلميمرال حسين احمد حسن693131512074032

اللغات/جامعة بغداد563اعدادية البنوك األهلية للبناتعلميزهراء خالد مجيد علي694131512083017

اللغات/جامعة بغداد561كوااللمبورعلميأسراء عبد المهدي مسير عزيز695131512203001

اللغات/جامعة بغداد561ثانوية االمام الباقر للبنينعلميمصطفى فاضل حاتم جياد696131511032018

اللغات/جامعة بغداد560اعدادية االعظمية للبنينعلميحسن اياد محمد علي باقر697131511001060

اللغات/جامعة بغداد559اعدادية االعظمية للبنينعلميمهند يعكوب عبود شافي698131511001199

اللغات/جامعة بغداد559اعدادية االنتصار للبناتعلميآيه عبد الكريم عبد اللطيف جعفر699131512091015

اللغات/جامعة بغداد558اعدادية القناة للبناتعلميصفا نوفل محمد عبد الرضا700131512072045

اللغات/جامعة بغداد616ثانوية الكرامة للبناتادبيزينب عارف مصطاف علوان701131522101052

اللغات/جامعة بغداد584ثانوية ام البنين للبناتادبينور فارس صاحب كريم702131522080053

اللغات/جامعة بغداد553اعدادية الوزيرية للبناتادبيشيماء ياسين هاشم سلمان703131522074021

اللغات/جامعة بغداد541اعدادية السيف العربي للبناتادبيزهراء احمد صبري حنتوش704131522111049

اللغات/جامعة بغداد539اعدادية االعظمية للبناتادبينور عمر ابراهيم عبد اللطيف705131522073138

اللغات/جامعة بغداد537ثانوية القاهرة للبناتادبيزهراء عبد شالكه علكم706131522100024

اللغات/جامعة بغداد537ثانوية الزهراء للبناتادبيمريم عصام نعمه لفته707131522097037

اللغات/جامعة بغداد534اعدادية االعظمية للبناتادبيطيبه مؤيد مرزه حمزه708131522073100

اللغات/جامعة بغداد533ثانوية النعمان للبناتادبيايه جمال محمد خليل709131522102007

اللغات/جامعة بغداد532ثانوية الرافدين للبناتادبيسجى صباح مونس محمد710131522095034

اللغات/جامعة بغداد532اعدادية االنصار للبنينادبيعمر حامد شكر محمود711131521003059

اللغات/جامعة بغداد530اعدادية السويس للبنينادبيسيف محمد علي حمادي712131521006045

اللغات/جامعة بغداد530اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتبارك حقي اسماعيل محمد713131522086018

اللغات/جامعة بغداد527اعدادية االنتصار للبناتادبيتبارك قاسم اسماعيل محمد714131522091020
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اللغات/جامعة بغداد526اعدادية المستنصرية للبنينادبيعلي لطيف علي جان شريف715131521031025

اللغات/جامعة بغداد524ثانوية الكرامة للبناتادبيايه نهاد قدوري زيدان716131522101013

اللغات/جامعة بغداد523الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيايالف علي غانم ذياب717131522115002

اللغات/جامعة بغداد522اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء هادي داخل كاظم718131522098067

اللغات/جامعة بغداد519اعدادية عدن للبناتادبيزينه فاضل مفتن فرحان719131522106039

اللغات/جامعة بغداد518ثانوية النعمان للبناتادبيسارين سنان عصام قاسم720131522102023

اللغات/جامعة بغداد516اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا نبيل سالم جاسم721131521001063

اللغات/جامعة بغداد514ثانوية النوارس للبنينادبياياد اكرم هادي رحيم722131521027004

اللغات/جامعة بغداد513اعدادية االعظمية للبناتادبيطيبه ماهر سعد حسين723131522073101

اللغات/جامعة بغداد512ثانوية المناهل للبناتادبيمريم محمود سلمان درب724131522126020

اللغات/جامعة بغداد511ثانوية زهو العراق للبناتادبيحنين سعد نايف عبعوب725131522078013

اللغات/جامعة بغداد510اعدادية بغداد للبناتادبيزينب منعم سعد محمد726131522070020

اللغات/جامعة بغداد509اعدادية االعظمية للبنينادبيحيدر محمد أسد عبد727131521001027

اللغات/جامعة بغداد508اعدادية االعظمية للبنينادبيمعن هاشم احمد علوان728131521001109

اللغات/جامعة بغداد505اعدادية الشعب للبناتادبيشهد كاظم سهم عبود729131522098095

اللغات/جامعة بغداد503ثانوية حطين للبناتادبيعال محمد حطاب رشيد730131522103049

اللغات/جامعة بغداد500ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيسناء سالم حساني حسين731131522123018

اللغات/جامعة بغداد499ثانوية االعتدال للبناتادبيتبارك نهاد صالح حسين732131522077010

اللغات/جامعة بغداد498ثانوية االستقالل للبناتادبينور حيدر مصطفى محمد733131522075031

اللغات/جامعة بغداد497اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء حسن فرحان خابط734131522118065

اللغات/جامعة بغداد495ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيحنين فاضل وناس بدن735131522284008

اللغات/جامعة بغداد493ثانوية االستقالل للبناتادبيمينا عامر ياسين خضير736131522075028

اللغات/جامعة بغداد492ثانوية الرشيد للبناتادبيناز صباح غفور علي737131522096027

اللغات/جامعة بغداد491ثانوية الكرامة للبناتادبيايه علي حسين هاشم738131522101010

اللغات/جامعة بغداد490ثانوية الفوز للبناتادبيتبارك محمد زيدان عجيل739131522099016

اللغات/جامعة بغداد487اعدادية االعظمية للبناتادبيمينا مهند طالب سبع740131522073125

اللغات/جامعة بغداد487ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينادبيعلي عقيل راضي محمد741131521259043

اللغات/جامعة بغداد485ثانوية حطين المسائية للبنينادبيكرار محمد شالل ناصر742131521252096

اللغات/جامعة بغداد484اعدادية القناة للبناتادبياسراء حسن مختاض موزان743131522072002

اللغات/جامعة بغداد484اعدادية االعظمية للبناتادبيمينا ليث ابراهيم رشيد744131522073124

اللغات/جامعة بغداد483اعدادية االنتصار للبناتادبينور خزعل حسين علوان745131522091132

اللغات/جامعة بغداد483ثانوية الرافدين للبناتادبيدينا صالح سامي محمود746131522095021

اللغات/جامعة بغداد483اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيحسين جبار جالب شذر747131521013010

اللغات/جامعة بغداد482ثانوية األميرات األهلية للبناتادبيشهد رائد جالل جميل748131522089009
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اللغات/جامعة بغداد481اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيبراء عبد الستار لعيبي حسن749131521007014

اللغات/جامعة بغداد481اعدادية بغداد للبناتادبيزينب صالح سالم محيميد750131522070018

اللغات/جامعة بغداد480ثانوية حنين النموذجية للبناتادبيدنيا محمد احمد عبد الرحمن751131522104017

اللغات/جامعة بغداد480ثانوية البسالة للبناتادبياريج عبد الساده كاطع حسن752131522092002

اللغات/جامعة بغداد479اعدادية القناة للبناتادبيزينب قاسم حمودي عطا753131522072029

اللغات/جامعة بغداد478اعدادية االعظمية للبناتادبيطيبه ليث سعيد جاسم754131522073099

اللغات/جامعة بغداد478اعدادية المتنبي للبنينادبيسيف سعد راضي خنجر755131521017042

اللغات/جامعة بغداد477اعدادية الفراتين للبنينادبيحسن يحيى جلوب فرهود756131521042037

اللغات/جامعة بغداد476ثانوية الثورة العربية للبناتادبيرواء رائد خيري عباس757131522093046

اللغات/جامعة بغداد475ثانوية ام البنين للبناتادبيرفل ناجي هاشم حسن758131522080018

اللغات/جامعة بغداد475اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياستبرق خالد غانم عبد هللا759131521009011

اللغات/جامعة بغداد474اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء شاكر فالح هامان760131522118069

اللغات/جامعة بغداد474اعدادية القناة للبناتادبيبناز ضياء سلمان عريبي761131522072010

اللغات/جامعة بغداد474اعدادية بلقيس للبناتادبيسجى علي لفته محيسن762131522071093

اللغات/جامعة بغداد473اعداديةالفاروق للبنينادبيخلدون وسام عيسى عمران763131521014041

اللغات/جامعة بغداد473اعدادية بلقيس للبناتادبيزمن علي حطاب حسين764131522071067

اللغات/جامعة بغداد473ثانوية شمس الحرية للبناتادبيرقيه عبد الستار احمد حسن765131522079015

اللغات/جامعة بغداد473ثانوية االعتدال للبناتادبيشهد عامر عباس هاشم766131522077038

اللغات/جامعة بغداد473اعدادية الشعب للبناتادبيكريمه نزار خزعل شكر767131522098112

اللغات/جامعة بغداد472اعدادية السياب للبنينادبيعلي كامل جبار مريوش768131521030094

اللغات/جامعة بغداد472ثانوية القاهرة للبناتادبيمروج رعد عبد المهيمن احمد769131522100048

اللغات/جامعة بغداد471اعدادية االنتصار للبناتادبيفرح منذر محمد احمد770131522091106

اللغات/جامعة بغداد471اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء عبد السالم محمد عبد المجيد771131522086037

اللغات/جامعة بغداد470ثانوية الرافدين للبناتادبينور عبد الكريم كاطع موسى772131522095049

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية الصفا للبنينادبيامير رعد خزعل عباس773131521029011

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية دجلة الخير للبنينادبيمحمد طالل غازي ابراهيم774131521038036

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية الشعب للبناتادبيديانا علي غضيب منصور775131522098039

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية االعظمية للبنينادبيعلي صالح لطيف مصطفى776131521001070

اللغات/جامعة بغداد470اعدادية صالح الدين للبنينادبيتبارك عدنان عبد هللا حسن777131521008015

اللغات/جامعة بغداد469ثانوية زهو العراق للبناتادبيطيبه نوري لطيف احمد778131522078057

اللغات/جامعة بغداد469ثانوية الثورة العربية للبناتادبيرقيه كريم فهمي علوان779131522093043

اللغات/جامعة بغداد468اعدادية االمام الصادق للبنينادبيعمر عباس احمد عبد هللا780131521002061

اللغات/جامعة بغداد468اعدادية الشعب للبناتادبيرؤيا علي شندي الزم781131522098043

اللغات/جامعة بغداد468إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد المهيمن مصطفى عثمان حسين782131521015039
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اللغات/جامعة بغداد466اعدادية الفردوس للبناتادبينور الهدى خضير عبد العباس عبد الحسن783131522118154

اللغات/جامعة بغداد466اعدادية يافا للبناتادبينسرين صالح جاسم جوده784131522107120

اللغات/جامعة بغداد466اعدادية الشعب للبناتادبيسرى سهيل هاشم عيسى785131522098086

اللغات/جامعة بغداد466ثانوية الثورة العربية للبناتادبيغفران محمد احمد مال هللا786131522093101

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد625اعدادية القناة للبناتعلميمريم رضا قاسم حمودي787131512072058

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد608مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميوليد خالد يونس الياس788131511216066

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599اعدادية االعظمية للبنينعلميليث عبد الرسول قدوري شويش789131511001149

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد592اعدادية االعظمية للبنينعلمياثير مؤيد حسين علوان790131511001008

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577اعدادية الصفا للبنينعلمياحمد محمد ابراهيم محمد791131511029014

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد566ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميآمنه سمير حسين حمزه792131512121004

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد562ثانوية البنوك االهلية للبنينعلمياحمد طه عبد الجبار عجه793131511043001

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد560اعدادية الفردوس للبناتعلميايه ستار جبار راضي794131512118023

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد559اعدادية االنتصار للبناتعلميزبيده بشار لطفي امين795131512091078

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد556ثانوية حطين للبناتعلميجيالن خليل ابراهيم معروف796131512103011

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد556اعدادية بغداد للبناتعلميهاجر مكي جواد فاضل797131512070199

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554اعدادية عكاظ  للبنينعلميياسين جاسم محسن صيهود798131511024055

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553.8اعدادية بغداد للبناتعلمياسراء عباس صاحب شاكه799131512070004

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553ثانوية االمراء االهلية للبنينعلميمحمد باقر جبار عبود مهودر800131511041033

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمصطفى احمد محمد امين حسن801131511020117

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علميحمزه ابراهيم عبد العباس ابراهيم802131511025019

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549.3االعدادية المركزية للبنينعلميعلي كريم ناهي شيال803131511010084

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمياحمد علي حسين حسن804131511012029

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547اعدادية الرسالة للبنينعلمياسامة دريد حسان عبد اللطيف805131511005021

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546اعدادية السياب للبنينعلمياحمد فاروق عباس خضير806131511030014

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545اعدادية بلقيس للبناتعلميسما خضر حسين حسن807131512071096

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545اعدادية االعظمية للبنينعلمياحمد صباح عباس جميل808131511001017

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544ثانوية الرافدين للبناتعلميزهراء سليمان داود عبد الرزاق809131512095019

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544اعدادية االعظمية للبنينعلميبكر عبد القادر محمود حمودي810131511001053

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541اعدادية الرسالة للبنينعلمياحمد حيدر حاتم عبود811131511005004

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541ثانوية حطين للبناتعلميساره طه مزيد دهش812131512103035

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541ثانوية الطف المسائية للبنينعلميسيف محمد منعم منادي813131511257029

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميتارة محمد حسن فاضل كاظم814131512089022

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539اعدادية االنتصار للبناتعلمياسراء حاتم كريم حسون815131512091017

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539اعدادية المستنصرية للبنينعلميمحمد عصام عبد الرزاق محمد816131511031064
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538اعدادية الرسالة للبنينعلميمروان خالد حميد حسين817131511005163

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميمصطفى سالم حسن كاظم818131511009088

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537إعدادية الفراهيدي للبنينعلميعبد هللا وصفي حسن محمد819131511015048

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.3ثانوية المتميزينعلميسجاد عباس عبد حسين820131511016050

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536اعدادية االنتصار للبناتعلميأسماء محمد سامي عبود821131512091003

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535ثانوية حطين للبناتعلميداليا محمد علي محمد822131512103018

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميشاكر باسم حمود خلف823131511012127

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534ثانوية الثورة العربية للبناتعلميمناسك حسين علي الزم824131512093096

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميايه عقيل سبتي طعمه825131512121013

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمنتظر محمد علي عبد الواحد جبار826131511012273

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532اعدادية االعظمية للبناتعلميغفران محمد الزم حميد827131512073101

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.7ثانوية المتميزينعلميهاشم طارق هاشم محمد828131511016121

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531ثانوية ام البنين للبناتعلمينسرين قاسم طوفان شفيق829131512080050

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531ثانوية االمراء االهلية للبنينعلميمحمد االمين زهير عباس رشيد830131511041032

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميقتيبه حازم محمد كامل831131511034060

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531ثانوية ابابيل للبنينعلميحيدر حسن عالوي فالح832131511011042

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلمينذير عبد الرحمن ثابت محمد833131511216059

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.1اعدادية الحريري للبناتعلميآمنه ثامر محمد جمعه834131512117006

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.1االعدادية المركزية للبنينعلميحسن معد سكران جاسم835131511010030

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية الرشد للبناتعلميايه حسن حيدر حمود836131512109006

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529االعدادية المركزية للبنينعلميعبد الكريم عادل حسن علي837131511010062

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية االنتصار للبناتعلميدينا احمد شعالن حسون838131512091057

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529ثانوية اإلخالص المسائية للبناتعلمييسرى جميل عبد الرضا لفته839131512285016

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.8ثانوية المتميزينعلمينادر نزار جرجيس داود840131511016120

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.7ثانوية كلية بغداد للبنينعلميريناتو عايد فرنسو هاويل841131511020040

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528اعداديةالفاروق للبنينعلميمهدي صالح مهدي كاظم842131511014115

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد616اعدادية االنتصار للبناتادبيساره علي جاسم محمد843131522091067

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد592ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء فاضل محمد حرامي844131522105020

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد586ثانوية طيبة للبناتادبيبتول ياسين رحمان محمد845131522116011

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد581اعدادية االنتصار للبناتادبيموج رائد صعب حسين846131522091118

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحيدر كريم حميد ولي847131521012044

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد566اعدادية بلقيس للبناتادبينضال ستار جبار محمد848131522071151

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد566اعدادية الصفا للبنينادبيمصطفى مؤيد سعدي عبود849131521029087

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد565ثانوية شمس الحرية للبناتادبيهبه رعد رشيد مجيد850131522079042
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد561ثانوية ابابيل للبنينادبيمصطفى جميل شمخي عويد851131521011131

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد558اعدادية االنصار للبنينادبيعلي سهيل جاسم جواد852131521003054

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد555اعدادية الفردوس للبناتادبيرسل رياض عبد االيمه كاظم853131522118054

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553اعدادية االنتصار للبناتادبيهند اسامه كاظم سلمان854131522091150

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553ثانوية حنين النموذجية للبناتادبيرسل عبد القادر عباس نوري855131522104019

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550ثانوية زهو العراق للبناتادبيميسم فارس محمد هادي856131522078073

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيحسين رعد سلطان حسين857131521007022

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550اعدادية الفردوس للبناتادبيساندي صبري حنين مريوش858131522118097

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548اعدادية الوزيرية للبناتادبيتماره برهان محمود بطيخ859131522074008

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيميثم رحيم داود زري860131521034077

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540اعدادية السويس للبنينادبيمحمد عقيل حسن محمد علي861131521006101

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539اعدادية عدن للبناتادبيزهراء سعد صبري محيسن862131522106029

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي احمد جبار مهاوي863131521034045

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537اعدادية االنصار للبنينادبيمصطفى اياد حازم جرجيس864131521003078

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد محمد صدام مسير865131521012013

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537ثانوية زهو العراق للبناتادبيزينب ممتاز عبد علي موسى866131522078042

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536اعدادية االعظمية للبناتادبيزينب عباس فاضل محمد867131522073066

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535اعدادية السيف العربي للبناتادبيرسل مزاحم احمد حطاب868131522111043

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534ثانوية األجيال النموذجية األهلية للبنينادبيحيدر رحمن مريوش شمخي869131521040004

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533اعدادية الخنساء للبناتادبينور عباس يوسف غضيب870131522094078

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيزينب وسمي عبد الهادي محمد871131522171001

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبياحمد جمال نصيف سلطان872131521034003

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعباس فاضل غضبان حسين873131521026041

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي وليد ابراهيم قادر874131521012104

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530اعدادية االعظمية للبناتادبيساره رياض ابراهيم عباس875131522073073

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530ثانوية حطين للبناتادبينورس هيثم قاسم لطيف876131522103070

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية االعظمية للبناتادبيبراء عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الحميد877131522073029

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي نجم عبود جاسم878131521009053

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية يافا للبناتادبياثمار جاسم محمد محيل879131522107002

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529اعدادية بلقيس للبناتادبيايالف عامر عبد الواحد مسلم880131522071021

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529ثانوية الكرامة للبناتادبيزينب علي موفق صادق881131522101054

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528ثانوية طيبة للبناتادبيشيماء احمد عزيز طه882131522116040

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528ثانوية القاهرة للبناتادبيضي ظافر جاسم مهدي883131522100043

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528اعدادية االعظمية للبناتادبينبأ نجم عبود نعمان884131522073131
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527ثانوية االعتدال للبناتادبيساره مازن عزيز حمودي885131522077069

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527اعدادية االنصار للبنينادبيعبد الوهاب علي قاسم حسين886131521003048

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527اعدادية الوزيرية للبناتادبيداليا كمال صالح معروف887131522074011

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527اعدادية الوزيرية للبناتادبيسرى محمد حسين منصور888131522074017

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526ثانوية الطف المسائية للبنينادبياحمد عبد علي حسن لعيبي889131521257001

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525ثانوية حطين للبناتادبينرجس رحيم حميد خلف890131522103063

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525اعدادية االعظمية للبناتادبيمها قاسم مهدي مطرود891131522073121

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525اعدادية االمام الصادق للبنينادبيامير محمد عزيز راضي892131521002015

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525ثانوية المناهل للبناتادبينورة رعد كامل سعود893131522126027

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523اعدادية السويس للبنينادبيعبد الوهاب محمد حسين علوان894131521006061

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523اعدادية بلقيس للبناتادبيرسل ثائر عبد القادر رديف895131522071048

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي عمار مدحت علوان896131521017080

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522اعدادية يافا للبناتادبياسراء حسين رسن محمد897131522107003

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيدعاء ثامر محمد احمد898131522086022

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521اعدادية الرشد للبناتادبينور الهدى ستار جبار عبيره899131522109066

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيشهد محمد راضي بارود900131522112029

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521ثانوية القاهرة للبناتادبيسميه مصطفى صبحي سلمان901131522100038

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520اعدادية الصفا للبنينادبيمحمد أشرق فرحان كاطع902131521029065

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيهاجر صدا جميل خلف903131522112050

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518اعدادية االعظمية للبنينادبيمعاذ خالد يحيى سراج904131521001108

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعبد هللا قاسم عبد الواحد لعيبي905131521026043

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518ثانوية الثورة العربية للبناتادبيزينب اسماعيل خليل محمد906131522093070

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517ثانوية ابابيل للبنينادبيضاري خميس ذياب جديع907131521011060

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517اعدادية الفراتين للبنينادبيعباس ياسين طه عباس908131521042072

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516اعدادية الخنساء للبناتادبيسجى باسط محمد حسين909131522094043

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516اعدادية االنتصار للبناتادبينور الهدى جاسم محمد عبد علي910131522091128

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515اعدادية القناة للبناتادبيزهراء موفق هادي نصار911131522072023

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515ثانوية االسوار للبناتادبيمروه عدنان صاحب جبر912131522076031

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515اعدادية الصفا للبنينادبيمصطفى قبيس قاسم مكي913131521029085

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515ثانوية ابابيل للبنينادبيمحمد جمعه عبد الساده سريح914131521011112

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيمحمد نجاح فاضل جاسم915131521171015

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيهيام محمد خلف هدوش916131522172015

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515اعدادية الشماسية للبنينادبيمحمد عبد القادر عبد الغفور عبد القادر917131521023058

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515اعدادية الفراتين للبنينادبيبالل لواء قهار جمعه918131521042030
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االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين جسام حمزه غيدان919131521017018

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513اعدادية السيف العربي للبناتادبيايه موسى عيسى حسين920131522111013

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513اعدادية السويس للبنينادبيعبد هللا محمد صكبان منديل921131521006059

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512اعدادية بلقيس للبناتادبيهبه طالب حسين كريم922131522071161

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511اعدادية يافا للبناتادبياسراء كريم لعيبي مساعد923131522107008

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511ثانوية النوارس للبنينادبيعبد االله سعد موسى علي924131521027015

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511ثانوية المودة األهلية للبناتادبيبلسم حسن يعقوب يوسف925131522082001

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510اعدادية المركزية للبناتادبيايمان اسماعيل صالح عباس926131522119004

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510اعدادية الصفا للبنينادبيمصطفى محمد عدنان محمد927131521029090

االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509اعدادية االمام الصادق للبنينادبيعبد هللا محمد احمد عيسى928131521002044

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد624اعدادية الشعب للبناتعلميزينب عدنان مذكور عيسى929131512098050

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد615مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلمياستبرق عبد الحليم عبد الرحمن عبد الكريم930131512216002

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد585اعدادية السياب للبنينعلميمصطفى فالح حسن خزعل931131511030177

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581اعدادية الشعب للبناتعلميالبتول خالد عيدان دبخ932131512098009

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد577اعدادية االعظمية للبناتعلميزينب عبد الرحمن عطا عبد الرحمن933131512073062

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد572ثانوية النعمان للبناتعلميهاجر ثامر عبد الستار عبد الوهاب934131512102043

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميايه باسم عباس قاسم935131512104005

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569اعدادية االعظمية للبنينعلميعبد هللا مازن شهاب خطاب936131511001107

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.7اعدادية الحريري للبناتعلميشهد عامر محمد زيدان937131512117162

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565اعدادية الوزيرية للبناتعلميصفيه كفاح نافع عبد الكريم938131512074022

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565اعدادية الحريري للبناتعلميزينب غانم عبد حسن939131512117125

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.9ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلمياحمد محمد حسين حميد940131511022025

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.4اعدادية بغداد للبناتعلمينور عباس حسين جميل941131512070194

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563ثانوية ام البنين للبناتعلميسالي هاشم نصيف جاسم942131512080030

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.2ثانوية المتميزينعلميحيدر علي عبد الرزاق احمد943131511016038

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561ثانوية القاهرة للبناتعلميحنين سعد خماس محمد944131512100026

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561اعدادية صالح الدين للبنينعلميعلي احمد جالل عبد هللا محمد945131511008069

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560اعدادية بلقيس للبناتعلميزينه معروف احمد محمد946131512071082

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560اعدادية االعظمية للبنينعلميمصطفى خالد مصطفى محمد علي947131511001183

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560اعدادية االعظمية للبناتعلميهند معمر نجاح حسين948131512073136

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558اعدادية الحريري للبناتعلميانفال حسن سليمان محمد949131512117035

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558ثانوية المناهل للبناتعلميدعاء مزعل كباشي رسن950131512126008

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558اعدادية الرسالة للبنينعلميهيثم رعد جواد كاظم951131511005188

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557اعدادية االعظمية للبناتعلميايه اسعد ناصر حسين952131512073020
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ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557اعدادية الفردوس للبناتعلميعذراء صاحب عبد هللا علي953131512118189

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557ثانوية الفوز للبناتعلميمريم حارث يوسف حسن954131512099047

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميزينب فراس رشيد خورشيد955131512086051

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557اعدادية االمام الصادق للبنينعلميامير جبار كسار خضر956131511002010

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557ثانوية االعتدال للبناتعلميسيماء احمد صالح خلف957131512077009

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556اعدادية االعظمية للبناتعلميصفا مازن فليح حسن958131512073096

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556اعدادية االمام الصادق للبنينعلميحسن محمد موسى عبد الرضا959131511002024

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556اعدادية االنصار للبنينعلميعمر عالء علي حسين960131511003153

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556ثانوية األميرات األهلية للبناتعلمينهى باسل حازم جرجيس961131512089073

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556اعدادية الفردوس للبناتعلميساره علي عبد الجبار زاير962131512118145

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554اعدادية الفردوس للبناتعلميزينه عباس جمعه شكر963131512118136

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554ثانوية البنوك االهلية للبنينعلميسجاد فاضل عوده محمد964131511043009

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554اعدادية بلقيس للبناتعلميرسل عادل سبع خماس965131512071055

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554ثانوية الفيحاء للبناتعلميانتظار فؤاد ريحان حمد966131512084002

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554اعدادية سما بغداد للبناتعلميفريده حميد مجيد رشيد967131512087070

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميعبد هللا سداد نظام الدين يونس968131511004039

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554اعدادية االنتصار للبناتعلميريم عماد فائق علي969131512091077

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553ثانوية طيبة للبناتعلميزينه عامر احمد عباس970131512116017

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553اعدادية بلقيس للبناتعلمينور الهدى حيدر جمعه محبس971131512071153

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلمياالء عبد الستار فارس عناد972131512105003

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553اعدادية االعظمية للبنينعلميانير عماد نوري محمد973131511001046

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553ثانوية الرافدين للبناتعلميضحى احمد صالح مهدي974131512095035

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552اعدادية الحريري للبناتعلميسيماء حقي اسماعيل ابراهيم975131512117155

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552مدارس الغد االهلية للبناتعلميمروه محمد حسين كاظم976131512114032

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552اعدادية االمام الصادق للبنينعلميمحمد جاسم حسن حريجه977131511002097

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.8ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعبد هللا خالد وليد صالح978131511020059

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551(ع)ايران مدارس االمام علي علميعلي حيدر خليل جعفر979131511205017

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551ثانوية ابابيل للبنينعلميعباس ستار جبر ماهود980131511011060

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551اعدادية وادي الرافدين للبنينعلمياحمد خالد سلوكي محمد981131511026002

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549اعدادية الحريري للبناتعلميزهراء عبد كاظم محسن982131512117110

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549اعدادية نازك المالئكة للبناتعلمييرفأ حسين سالم حسين983131512086108

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549ثانوية ام البنين للبناتعلميفاطمه حيدر جاسم محمود984131512080043

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549ثانوية الرافدين للبناتعلميمريم محمد طه سكران985131512095041

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548اعدادية الحريري للبناتعلميسحر ظافر محمود عبد الرزاق986131512117146
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ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548اعدادية الرسالة للبنينعلميحسين سداد طلعت عبد الحكيم987131511005042

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547اعدادية الحريري للبناتعلميساره عدنان محمد ملك988131512117138

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميعبد الستار جبار عزيز سعيد989131511012141

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.2ثانوية المتميزاتعلميياسمين احمد يوسف حسن990131512108085

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545ثانوية البسالة للبناتعلميصفا عبد الجليل رحيم عبود991131512092063

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545اعدادية الرسالة للبنينعلميسعد حميد نصيف جاسم992131511005071

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544اعدادية الصفا للبنينعلميرافد رافع علوان عبد993131511029047

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544اعدادية الفردوس للبناتعلميرند عبد الكريم محمد جليل994131512118077

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544اعدادية الشعب للبناتعلميتماره حامد حميد خضير995131512098020

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544ثانوية النعمان للبناتعلمييسر عبد الحكيم جعفر صادق996131512102047

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544اعدادية الصفا للبنينعلمييوسف خليل ابراهيم عمر997131511029142

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543مدرسة دار السالم االهلية في تركيا غازي عنتابعلميسارة عرفان صبري كاطع998131512218003

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543اعدادية الشعب للبناتعلميهديل ياسين كريم ناصر999131512098107

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543اعدادية سما بغداد للبناتعلميساره عبد المنعم حميد احمد1000131512087051

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543ثانوية االستقالل للبناتعلميرانيا هيثم عبد الجليل ابراهيم1001131512075019

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543اعدادية البنوك األهلية للبناتعلميزينب نمير جمعه ريكان1002131512083021

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542اعدادية سما بغداد للبناتعلميندى مظفر سعيد عبد الرحمن1003131512087078

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542ثانوية الفوز للبناتعلميسما هاشم رشاد عبد هللا1004131512099031

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542ثانوية السيدة عائشة للبناتعلميحنين عادل محمد عذاب1005131512123006

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542اعدادية االنتصار للبناتعلميليلى واثق فهد عزيز1006131512091147

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميحيدر محمد ادريب حبيب1007131511034030

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541ثانوية األجيال النموذجية األهلية للبنينعلمياحمد علي عبود مجيد1008131511040003

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541اعدادية المركزية للبناتعلميعبير ابراهيم محمود خضير1009131512119015

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541اعداديةالفاروق للبنينعلميمصطفى طارق محسن قدوري1010131511014106

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541اعدادية االعظمية للبنينعلمياحمد منذر محمد كاظم1011131511001033

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541ثانوية شمس الحرية للبناتعلميجنات خالد علوان داود1012131512079012

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب رياض جبر مطر1013131512118118

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539اعدادية االمام الصادق للبنينعلمييحيى صادق داود علكي1014131511002134

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538ثانوية البسالة للبناتعلميهدير نعيم صاحب مزبان1015131512092106

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538ثانوية الثورة العربية للبناتعلميفاطمه علي حسين متعب1016131512093087

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538اعدادية القناة للبناتعلميفاطمه قيس ريسان علي1017131512072049

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537ثانوية ام البنين للبناتعلميزهراء بهاء هاشم محمد1018131512080017

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537اعدادية االعظمية للبناتعلميتبارك زبير عبد الوهاب احمد1019131512073026

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537اعدادية يافا للبناتعلميهبه عالء دلي جلعه1020131512107106
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ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية دجلة الخير للبنينعلميمنير حامد غالي كزيبر1021131511038028

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية الرشد للبناتعلمياسماء عادل عوده سوادي1022131512109003

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية بغداد للبناتعلميزهراء علي فنجان ارخيص1023131512070094

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536اعدادية االعظمية للبنينعلميعبد الملك رباح الدين فاضل هاشم1024131511001112

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536ثانوية طيبة للبناتعلميايات مجيد شهاب احمد1025131512116003

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535.3ثانوية كلية بغداد للبنينعلميخطاب عمر اكرم مهدي1026131511020039

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميساره رافد رشيد خورشيد1027131512086056

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535اعدادية بغداد للبناتعلميمريم محمد حسين محمد1028131512070167

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535ثانوية الفيحاء للبناتعلميرقيه قاسم عبد الرحيم عبد علي1029131512084008

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534.8ثانوية المتميزينعلميبكر علي احمد عباس1030131511016022

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعدادية الفردوس للبناتعلمينور الهدى مشتاق جاسم محمد1031131512118242

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534ثانوية االستقالل للبناتعلميفاطمه عدي عيسى طاهر1032131512075037

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميعلي جعفر صالح كاظم1033131511012152

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعدادية بلقيس للبناتعلميتبارك زيدون حافظ ابراهيم1034131512071029

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534ثانوية طيبة للبناتعلميسيران عامر احمد عباس1035131512116020

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534ثانوية طيبة للبناتعلميعذراء رزاق ياسين طه1036131512116023

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534اعدادية االمام الصادق للبنينعلميمحمد صباح ابراهيم حسين1037131511002106

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533.9ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمحمد باقر عالء حسين مهدي1038131511020090

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلمياحمد حسين عزيز جابر1039131511022011

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء رافد احمد رحيم1040131512118088

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميهدى حميد علي حسون1041131512086099

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533اعدادية بلقيس للبناتعلمينبأ ليث علي كاظم1042131512071145

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532اعدادية الشماسية للبنينعلميحيدر فيصل علي حسن1043131511023017

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532ثانوية الفيحاء للبناتعلميشهد كريم عباس عطيه1044131512084012

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532ثانوية االستقالل للبناتعلميهبه غازي العيبي حسون1045131512075048

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميهناء نجم عبود مكلف1046131512105050

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532اعدادية السياب للبنينعلميحسن عادل خضير عباس1047131511030043

ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532اعدادية االمام الصادق للبنينعلميمصطفى رزاق موسى جعفر1048131511002121

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد496ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيفاطمة رياض عبد هللا جعفر1049131522123024

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد486ثانوية الزهراء للبناتادبيزهراء عبد الرسول عمران موسى1050131522097012

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد477ثانوية الفوز للبناتادبيغفران نبيل تايه عبد1051131522099063

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد471اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء كريم محمد حسن جبر1052131522094032

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد469ثانوية الثورة العربية للبناتادبيايه مظهر علي حسين1053131522093020

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد466ثانوية البسالة للبناتادبياسيل سمير عبد الحسن كلكه1054131522092007

164 من 31صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد613مدرسة دار السالم االهلية في تركيا غازي عنتابعلميأيمان عدنان بالل حسن1055131512218002

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565اعدادية الشعب للبناتعلميزهراء مهدي صالح عبود1056131512098046

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560اعدادية بغداد للبناتعلميزبيده زبيد حمزه جاسم1057131512070081

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميسجاد عبد الرزاق حسين عبود1058131511012118

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555اعدادية االنصار للبنينعلميعلي حسين كوكز كاظم1059131511003122

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلميزينب غالب شمسي رفيق1060131512112022

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545اعدادية بغداد للبناتعلميساره سمير درويش نجف1061131512070110

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544اعدادية الوزيرية للبناتعلميايالف عدنان نجم عبد هللا1062131512074045

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد641ثانوية الثورة العربية للبناتادبينور احمد ساهي كرم1063131522093128

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد622ثانوية االعتدال للبناتادبيزينب هاشم والي فرحان1064131522077031

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد612اعدادية الشماسية للبنينادبيعلي عباس فاضل خلف1065131521023044

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد611اعدادية الفردوس للبناتادبيهاله كريم جبر سابط1066131522118171

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد607اعدادية الرشد للبناتادبيزينب صالح عرمش عبد1067131522109036

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد604اعدادية الخنساء للبناتادبيكاثرين كريم حسن ساجت1068131522094063

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد601ثانوية االستقالل للبناتادبيغدير علي مكي قدوري1069131522075024

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد598ثانوية الثورة العربية للبناتادبينبأ مهدي رشيد شالش1070131522093123

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596ثانوية حطين للبناتادبيفاطمه عبد الكريم شاكر جنديل1071131522103054

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد594اعدادية الخنساء للبناتادبيبتول سعيد عبد حمادي1072131522094010

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد585ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيرغد عمار خضير عباس1073131522105015

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد585ثانوية زهو العراق للبناتادبيرقيه حيدر محمد حسين1074131522078029

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد582اعدادية الفردوس للبناتادبينور سعدون حاجم شندي1075131522118158

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574اعدادية يافا للبناتادبيرقيه عبد الستار خلف عبد هللا1076131522107053

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد571ثانوية الرافدين للبناتادبيريتا وديع توما بولص1077131522095029

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568اعدادية الفردوس للبناتادبيشهد جاسم حسن جواد1078131522118107

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567اعدادية الفردوس للبناتادبيآيات طالب حسن مزعل1079131522118001

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566ثانوية السيدة عائشة للبناتادبينوره مجيد محمد منخي1080131522123033

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564اعدادية بغداد للبناتادبيزينب ادهم حمادي ذياب1081131522070017

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564اعدادية الرشد للبناتادبيزينب جبار جاسم كاظم1082131522109033

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562ثانوية شمس الحرية للبناتادبيساره جاسم محمد احمد1083131522079022

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560ثانوية الرافدين للبناتادبينهى رحيم مظلوم فارس1084131522095048

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559ثانوية الثورة العربية للبناتادبيزهراء عادل حسوني محسن1085131522093056

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيساره رحيم حسن موزان1086131522105026

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558الخارجياتادبيريهام صباح غفوري حميد1087131522401021

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيحيدر كاظم جاسم سلمان1088131521025022
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التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551اعدادية الفردوس للبناتادبياالء عودة حسين فريح1089131522118013

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551ثانوية الكرامة للبناتادبيايه عمار عبد حسن1090131522101011

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551اعدادية الخنساء للبناتادبيسجود باسم جاسم محمد1091131522094042

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550ثانوية الفوز للبناتادبيتماره شوقي عبد القادر قاسم1092131522099018

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548اعدادية بلقيس للبناتادبيضحى رعد غالب خزعل1093131522071106

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548اعدادية القناة للبناتادبينور ماجد عبد الرحمن عبد1094131522072057

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547ثانوية طيبة للبناتادبيغفران صالح علي نامدار1095131522116044

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545اعدادية الخنساء للبناتادبيوالء هالل غانم جابر1096131522094087

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544ثانوية حطين للبناتادبيساره حيال داود جابر1097131522103035

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542اعدادية الشعب للبناتادبيصفا حسن محمد حسن1098131522098096

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541اعدادية بغداد للبناتادبيساره حيدر حسين علي1099131522070023

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541الخارجياتادبيزينب محمد حسن موسى1100131522401026

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540اعدادية الشماسية للبنينادبيمصطفى طارق علي سالم1101131521023066

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540ثانوية حطين للبناتادبيامل مكي عزيز طاهر1102131522103003

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539اعدادية يافا للبناتادبيايات خضير عباس برهان1103131522107009

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد قاسم محمد خلف1104131521024079

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء فالح دايخ محيسن1105131522094031

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538اعدادية الخنساء للبناتادبيتقا كرم قاسم عطيه1106131522094014

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537اعدادية الخنساء للبناتادبيساره ضياء نصر هللا اسماعيل1107131522094039

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536ثانوية ابابيل للبنينادبيمحمد خالد عبد الرحمن يوسف1108131521011118

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535ثانوية حنين النموذجية للبناتادبيلبنى حيدر علي عبود1109131522104037

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534ثانوية الفيحاء للبناتادبيرؤى محمد حريب كاطع1110131522084007

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534اعدادية الشعب للبناتادبينسرين احمد طالب داود1111131522098134

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء مؤيد جبار قاسم1112131522098065

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد528ثانوية القاهرة للبناتادبيتقى قيس كاظم عبد الجبار1113131522100010

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527اعدادية االمام الصادق للبنينادبيحسين نصر خوص جابر1114131521002026

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524ثانوية زهو العراق للبناتادبيزينب سالم ستار عباس1115131522078038

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524ثانوية زهو العراق للبناتادبيحنين سعد عبد الرحمن كاظم1116131522078012

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيسيف عدنان طالب هاشم1117131521025027

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520ثانوية الفوز للبناتادبياسراء جواد عبد الزهره جالل1118131522099004

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةادبيعمار جاسم مصطفى علي1119131521216004

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519ثانوية البسالة للبناتادبيحنين عبد هللا هادي مهدي1120131522092023

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519اعدادية يافا للبناتادبيرفل وليد جبار عباس1121131522107052

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيعلي حميد خليل ابراهيم1122131521025040
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التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519اعدادية بلقيس للبناتادبيرانيه ماجد صالح كريم1123131522071046

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518اعدادية الرشد للبناتادبيورود سعد نجم ضويع1124131522109071

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517اعدادية السيف العربي للبناتادبيدعاء محمد ابراهيم محمود1125131522111033

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516ثانوية الطف المسائية للبنينادبيمصطفى عبد الواحد جاسب فاخر1126131521257095

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515اعدادية االنتصار للبناتادبينور علي صادق صالح1127131522091135

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب خالد سلمان داود1128131522094033

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515ثانوية الرشيد للبناتادبيود رياض عدنان علي1129131522096033

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتادبيشهد عدنان منعم كامل1130131522081006

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514اعدادية يافا للبناتادبيحوراء حافظ جابر كاظم1131131522107034

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيابتهاج حسن عمر عبد1132131522172001

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513اعدادية الوزيرية للبناتادبيلبنى رعد معيوف علي1133131522074031

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513اعدادية بغداد للبناتادبيمروه كريم محمد طاهر1134131522070040

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511ثانوية البسالة للبناتادبياسراء حنون عويد شنيع1135131522092003

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511اعدادية السياب للبنينادبيمحمد سعد عبد الحسين ضايف1136131521030115

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيرغده عباس كاظم علوان1137131522105016

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510اعدادية الفردوس للبناتادبينبأ علي عبد لفته1138131522118146

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509ثانوية ام البنين للبناتادبيصابرين اسماعيل ابراهيم مهدي1139131522080043

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509ثانوية البسالة للبناتادبيزينب سعد كريم يونس1140131522092056

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمه احمد حسين محمد1141131522118123

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509ثانوية االفكار للبناتادبياسماء ابراهيم علي عبد هللا1142131522120002

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509ثانوية الثورة العربية للبناتادبيزهراء عادل زاير جامل1143131522093057

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508ثانوية االستقالل للبناتادبيرسل سعد مجيد كاظم1144131522075012

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507ثانوية شمس الحرية للبناتادبيشهالء محمود عبد هللا رحيم1145131522079029

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507اعدادية الفردوس للبناتادبيمريم عيسى جاسم عبد هللا1146131522118136

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506ثانوية الفوز للبناتادبينور بالل عبود دوحي1147131522099073

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506اعدادية الخنساء للبناتادبيعذراء فاضل خضير خريبط1148131522094054

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505ثانوية المناهل للبناتادبيفاطمة جبار كاظم لفتة1149131522126015

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505اعدادية الخنساء للبناتادبينور هشام سلمان حسين1150131522094079

التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505ثانوية الثورة العربية للبناتادبيزينب حقي اسماعيل حمود1151131522093072

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد502ثانوية القاهرة للبناتعلميعبير محمود قاسم جاسم1152131512100066

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد485اعدادية الشعب للبناتادبينور كاظم حسن علي1153131522098144

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد462اعدادية يافا للبناتادبيسبأ سعد عبد هللا دبي1154131522107082

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد462ثانوية البسالة للبناتادبيحوراء خليل عبد هللا سد خان1155131522092026

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد460ثانوية الثورة العربية للبناتادبينورس موحان داود سعد1156131522093137
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االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد450اعدادية القناة للبناتادبيساره رائد علي كاظم1157131522072031

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد448ثانوية المناهل للبناتادبيمروة يوسف شبر عبد الحسن1158131522126017

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغداد445ثانوية االسوار للبناتادبينغم باسم مجيد حميد1159131522076036

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد472الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتادبيشهد رحيم فاخر صبار1160131522081005

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد449اعدادية المركزية للبناتادبيمريم محمد حسين جاسم1161131522119036

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد445اعدادية االنتصار للبناتادبيساره عبد الرحمن علي مهاوش1162131522091065

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد444ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبينور قحطان جبر عبد هللا1163131522105056

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد444ثانوية الثورة العربية للبناتادبيدعاء عبد الحسين زيارة صحن1164131522093033

رياض االطفال/التربية للبنات/جامعة بغداد442ثانوية المناهل للبناتادبيميادة كامل شعيبث كزار1165131522126021

التربية للبنات/جامعة بغداد554ثانوية حطين للبناتعلميساره عالوي نعمه لطيف1166131512103036

التربية للبنات/جامعة بغداد540اعدادية الحريري للبناتعلميهدى ياسر فخري صبري1167131512117253

التربية للبنات/جامعة بغداد528ثانوية الزهراء للبناتعلميزهراء محمد عبد الرضا سالم1168131512097030

التربية للبنات/جامعة بغداد528اعدادية سما بغداد للبناتعلميسوزان فهد رحيم نوروز1169131512087058

التربية للبنات/جامعة بغداد526اعدادية السيف العربي للبناتعلميزهراء ستار عبد الجبار خلف1170131512111035

التربية للبنات/جامعة بغداد525اعدادية الشعب للبناتعلميكوثر علي اليد جوده1171131512098075

التربية للبنات/جامعة بغداد525مدارس الغد االهلية للبناتعلميعذراء عاشور رحيم راضي1172131512114025

التربية للبنات/جامعة بغداد523اعدادية الحريري للبناتعلميطيبة عمر كريم حمد1173131512117177

التربية للبنات/جامعة بغداد559اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه مشتاق محمود حسين1174131522070038

التربية للبنات/جامعة بغداد551اعدادية الفردوس للبناتادبيهبه خالد بدر حميد1175131522118172

التربية للبنات/جامعة بغداد546اعدادية الشعب للبناتادبيرقيه عيسى حمد حسن1176131522098056

التربية للبنات/جامعة بغداد545اعدادية بغداد للبناتادبيهدى صادق صالح مهدي1177131522070053

التربية للبنات/جامعة بغداد540ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيرقية كريم نايف كبيح1178131522285011

التربية للبنات/جامعة بغداد538ثانوية طيبة للبناتادبيحبايب نافع ابراهيم حسين1179131522116015

التربية للبنات/جامعة بغداد527ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبياسيل محمد حسين علي1180131522105001

التربية للبنات/جامعة بغداد524اعدادية المركزية للبناتادبيترتيل علي عبد حافظ1181131522119008

التربية للبنات/جامعة بغداد518اعدادية الشعب للبناتادبيأسيل عبد الرزاق لفته فرج1182131522098002

التربية للبنات/جامعة بغداد508ثانوية الفوز للبناتادبيشهد علي عزيز سعيد1183131522099053

التربية للبنات/جامعة بغداد501ثانوية الكرامة للبناتادبيدعاء سالم سعدون حمودي1184131522101025

التربية للبنات/جامعة بغداد496ثانوية الفوز للبناتادبيايه منير رمضان بدن1185131522099012

التربية للبنات/جامعة بغداد496ثانوية المناهل للبناتادبينرجس علي نعمة خيام1186131522126022

التربية للبنات/جامعة بغداد492ثانوية ام البنين للبناتادبيرنا مؤيد علي جاسم1187131522080019

التربية للبنات/جامعة بغداد490اعدادية الخنساء للبناتادبيشهد هاشم راضي خفي1188131522094048

التربية للبنات/جامعة بغداد487ثانوية المناهل للبناتادبيشهد فرحان حسن سلمان1189131522126012

التربية للبنات/جامعة بغداد484ثانوية شمس الحرية للبناتادبيايه محمد عبد هللا لطيف1190131522079005
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التربية للبنات/جامعة بغداد483اعدادية االنتصار للبناتادبينور الهدى عبد الرحمن صالح محمد1191131522091129

التربية للبنات/جامعة بغداد480اعدادية القناة للبناتادبياسراء علي منصور علي1192131522072004

التربية للبنات/جامعة بغداد479ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزهراء فاضل هاشم زميط1193131522123015

التربية للبنات/جامعة بغداد477اعدادية عدن للبناتادبيروزا ديار اسماعيل علي نزر1194131522106028

التربية للبنات/جامعة بغداد477ثانوية الفوز للبناتادبيطيبه عبد الجبار محمود مهدي1195131522099057

التربية للبنات/جامعة بغداد476اعدادية االعظمية للبناتادبيفاطمة ابراهيم صالح الدين محمد1196131522073107

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد544االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد علي حميد محمد علي عباس1197131511010075

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد532ثانوية النور االعظم النموذجية االهلية للبناتعلميحال مثنى عبد الكريم خالد1198131512125003

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد473اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسين فاضل محولي خداداد1199131521012037

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد471اعدادية دجلة الخير للبنينادبيياسر احمد عبد  حسين1200131521038049

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد471اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي رعد ابداحي بهيز1201131521042086

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد465ثانوية حطين للبناتادبيحوراء مهدي خشن جازع1202131522103019

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد464ثانوية البسالة للبناتادبيرانيه طارق سلمان احمد1203131522092036

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد462ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيشذى علي كاظم عبد1204131522281027

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد459اعدادية عدن للبناتادبيحنان هادي حميد مشفي1205131522106017

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد456اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمصطفى محمد حسن خلف1206131521012147

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد455ثانوية الثورة العربية للبناتادبيهدى جعفر طعيمه هاشم1207131522093143

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد454اعدادية االعظمية للبناتادبياسماء علي عبد االمير اسماعيل1208131522073015

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد454ثانوية زهو العراق للبناتادبيورقاء خالد عبد القادر مصطفى1209131522078083

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد453ثانوية الكرامة للبناتادبيساره خالد سهيل نجم1210131522101058

علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد452اعدادية الشعب للبناتادبيحوراء قاسم هاشم علي1211131522098031

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد465ثانوية حطين المسائية للبنينادبيعلي ثائر احمد شهاب1212131521252070

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي كريم عبد الحسن مفتن1213131521017084

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد457ثانوية حطين للبناتادبياصاله قاسم محمود شهاب1214131522103002

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد452اعدادية الصفا للبنينادبيعبد الهادي أريان عبد هللا عباس1215131521029043

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد450اعدادية االعظمية للبناتادبيمينا علي حميد علي1216131522073123

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد450ثانوية زهو العراق للبناتادبيحوراء احمد فيصل حمد1217131522078014

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد449ثانوية االسوار للبناتادبيزينب رحيم مجيد طالل1218131522076016

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد449ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيريهام محمد هادي صالح1219131522105019

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد448ثانوية الثورة العربية للبناتادبينور سعدون غانم موكر1220131522093134

الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد448ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتادبيريم سمير عبد الكريم خضر1221131522124007

االثار/اآلداب/جامعة بغداد526اعدادية االعظمية للبنينعلميعدنان سامح عمر محمد1222131511001116

االثار/اآلداب/جامعة بغداد460ثانوية االستقالل للبناتادبيزهراء صباح كاظم رسن1223131522075015

االثار/اآلداب/جامعة بغداد451ثانوية ابابيل للبنينادبيحيدر عبد المطلب رشيد قاسم1224131521011048
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االثار/اآلداب/جامعة بغداد450مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةادبيمحمد ساطع جاسم محمد1225131521216006

االثار/اآلداب/جامعة بغداد450اعدادية الفراتين للبنينادبيمصطفى سعدي جاسم محمد1226131521042132

االثار/اآلداب/جامعة بغداد449ثانوية سيناء للبنينادبيحيدر امير داود سلمان1227131521019015

االثار/اآلداب/جامعة بغداد448اعدادية يافا للبناتادبيسجى عبد الحسين عبود سلمان1228131522107084

االثار/اآلداب/جامعة بغداد448ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيهناء ضياء مولود هادي1229131522105063

االثار/اآلداب/جامعة بغداد447ثانوية زهو العراق للبناتادبيفاطمه عبد الرسول ناصر غلوب1230131522078060

االثار/اآلداب/جامعة بغداد446اعدادية الشعب للبناتادبيغفران محمد عيسى كاصد1231131522098107

اآلداب/جامعة بغداد660ثانوية الثورة العربية للبناتعلميمريم طالب حسن هوبي1232131512093091

اآلداب/جامعة بغداد564اعدادية القناة للبناتعلميالحوراء حامد كاطع منهوب1233131512072004

اآلداب/جامعة بغداد553اعدادية يافا للبناتعلميمها رعد غازي عباس1234131512107093

اآلداب/جامعة بغداد552ثانوية الرحمة االهلية للبناتعلميمريم عمر نزهت عبد الستار1235131512113007

اآلداب/جامعة بغداد548.9ثانوية المتميزينعلميحسن محمد حسن احمد1236131511016025

اآلداب/جامعة بغداد547اعدادية الحريري للبناتعلميبتول احمد محمد ايوب1237131512117047

اآلداب/جامعة بغداد544اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمصطفى سمير ساجت مجهول1238131511012256

اآلداب/جامعة بغداد540اعدادية الرشد للبناتعلميزهراء حسن داود سلمان1239131512109012

اآلداب/جامعة بغداد540ثانوية االستقالل للبناتعلميزهراء نجيب فاضل حسين1240131512075028

اآلداب/جامعة بغداد524اعدادية الشعب للبناتادبيحوراء حميد ملك رضا1241131522098028

اآلداب/جامعة بغداد524ثانوية بنت الهدى للبناتادبياسماء خالد ابراهيم ناجي1242131522110001

اآلداب/جامعة بغداد519اعدادية االنتصار للبناتادبيغفران علي حسين حريمش1243131522091101

اآلداب/جامعة بغداد518اعدادية الشعب للبناتادبيكوثر حميد ملك رضا1244131522098113

اآلداب/جامعة بغداد516اعدادية عدن للبناتادبيزهراء علي حسين جبر1245131522106030

اآلداب/جامعة بغداد509اعدادية المستنصرية للبنينادبياحمد رعد جميل ياسين1246131521031003

اآلداب/جامعة بغداد505اعدادية الوزيرية للبناتادبيورده حاتم عباس كاظم1247131522074040

اآلداب/جامعة بغداد505اعدادية االعظمية للبناتادبيلبنى جمال سعدون محمد1248131522073113

اآلداب/جامعة بغداد503ثانوية الزهراء للبناتادبيحنان صالح مهدي محمد1249131522097004

اآلداب/جامعة بغداد501ثانوية الزهراء للبناتادبيزبيده مهند ياسين عبد القادر1250131522097011

اآلداب/جامعة بغداد501اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرنا رافع ناجي كاظم1251131522086032

اآلداب/جامعة بغداد498ثانوية الرشيد للبناتادبيعائشه خليل توفيق احمد1252131522096017

اآلداب/جامعة بغداد498اعدادية السيف العربي للبناتادبيدنيا رحيم احمد عجيل1253131522111035

اآلداب/جامعة بغداد495ثانوية الرشيد للبناتادبيميامي مهند عيسى خضير1254131522096024

اآلداب/جامعة بغداد490اعدادية االنتصار للبناتادبينور جواد محسن علوان1255131522091130

اآلداب/جامعة بغداد487اعدادية الصفا للبنينادبيمحمد محمود خلف سلمان1256131521029076

اآلداب/جامعة بغداد487اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد احمد مراد علوان1257131521012115

اآلداب/جامعة بغداد486ثانوية الفوز للبناتادبيهديل احمد موسى علي1258131522099078
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اآلداب/جامعة بغداد483ثانوية الكرامة للبناتادبيرانيا عرفان برهان محمد1259131522101029

اآلداب/جامعة بغداد480اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمصطفى متعب رشيد جاسم1260131521002098

اآلداب/جامعة بغداد478اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي كريم خلف حسين1261131521024064

اآلداب/جامعة بغداد477اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعبد هللا فيصل جبر شخناب1262131521012080

اآلداب/جامعة بغداد476اعدادية االعظمية للبناتادبيآيه عامر شاكر دهش1263131522073008

اآلداب/جامعة بغداد476اعدادية االعظمية للبنينادبيابراهيم مناضل عمر علوان1264131521001003

اآلداب/جامعة بغداد476ثانوية الكرامة للبناتادبيعهود علي مصطفى ابراهيم1265131522101072

اآلداب/جامعة بغداد476اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمنتظر خالد شويش حمد1266131521007060

اآلداب/جامعة بغداد474الخارجيونادبيعبد اللطيف سعد عبد اللطيف ياسين1267131521400098

اآلداب/جامعة بغداد473ثانوية االسراء المسائية للبناتادبينورا احمد عبد الرحيم احمد1268131522284028

اآلداب/جامعة بغداد473ثانوية الكرامة للبناتادبيتبارك عايد خلف فاضل1269131522101016

اآلداب/جامعة بغداد473ثانوية الثورة العربية للبناتادبيضحى عباس دعير حمدان1270131522093093

اآلداب/جامعة بغداد472ثانوية الثورة العربية للبناتادبيرؤى علي كاظم لعيبي1271131522093038

اآلداب/جامعة بغداد472ثانوية طيبة للبناتادبيفاطمه علي مزعل سعد1272131522116045

اآلداب/جامعة بغداد472اعدادية االعظمية للبناتادبيهبه محمد غانم مسلم1273131522073142

اآلداب/جامعة بغداد471ثانوية البسالة للبناتادبيزينب عامر عبد الصاحب داخل1274131522092057

اآلداب/جامعة بغداد471اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب عباس حاوي ناصر1275131522071078

اآلداب/جامعة بغداد471ثانوية ابابيل للبنينادبيعلي خالد صبحي حسن1276131521011079

اآلداب/جامعة بغداد469اعدادية الفراتين للبنينادبيعبد هللا عبد الناصر عبد هللا عبد الوهاب1277131521042076

اآلداب/جامعة بغداد469اعدادية بلقيس للبناتادبيافراح احمد عباس كاظم1278131522071012

اآلداب/جامعة بغداد469اعدادية االعظمية للبنينادبياسامه ستار جبار محمد1279131521001013

اآلداب/جامعة بغداد469ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيمحمد الباقر ضياء حسين عبد هللا1280131521034059

اآلداب/جامعة بغداد468ثانوية االقصى للبنينادبيمحمد جابر حسين عبد علي1281131521028045

اآلداب/جامعة بغداد468اعدادية بغداد للبناتادبيمريم كريم حميد عبد هللا1282131522070046

اآلداب/جامعة بغداد467ثانوية طيبة للبناتادبيشرمين وليد جميل جهور1283131522116037

اآلداب/جامعة بغداد467اعدادية عدن للبناتادبيسجى صاحب شنيشل كاظم1284131522106043

اآلداب/جامعة بغداد467ثانوية الثورة العربية للبناتادبيايه مصطفى جاسم حبيب1285131522093019

اآلداب/جامعة بغداد467اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيساره رعد حميد مهدي1286131522086042

اآلداب/جامعة بغداد467ثانوية طيبة للبناتادبيهدير حسين محمد علي1287131522116055

اآلداب/جامعة بغداد467اعدادية الشماسية للبنينادبيمصطفى صالح عبد الرضا عويد1288131521023065

اآلداب/جامعة بغداد466إعدادية الفراهيدي للبنينادبياحمد عبد الجبار احمد ابراهيم1289131521015006

اآلداب/جامعة بغداد466اعدادية االنتصار للبناتادبينور حيدر عبد االمير جار هللا1290131522091131

اآلداب/جامعة بغداد466اعدادية االعظمية للبنينادبيعمر محمود عبود محمد1291131521001080

اآلداب/جامعة بغداد466اعدادية الخنساء للبناتادبينور سالم صابط سد خان1292131522094077
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اآلداب/جامعة بغداد465ثانوية القاهرة للبناتادبيزينب باقر محمد حسين1293131522100028

اآلداب/جامعة بغداد465اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحسين محمد خزعل حسن1294131521026023

اآلداب/جامعة بغداد464ثانوية الفوز للبناتادبيتبارك علي عبد الزهره جالل1295131522099015

اآلداب/جامعة بغداد464اعدادية االعظمية للبنينادبيزيد جابر عبد الرحمن عبد الكريم1296131521001033

اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية السيف العربي للبناتادبينور علي توفيق مهدي1297131522111098

اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية الخنساء للبناتادبينسرين ضياء شنان ريكان1298131522094072

اآلداب/جامعة بغداد463ثانوية االعتدال للبناتادبيمريم فاخر عبد غريب1299131522077055

اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية االعظمية للبنينادبيايوب عقيد خالد حمودي1300131521001020

اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد ضياء جمعه حسين1301131521012006

اآلداب/جامعة بغداد463اعدادية الخنساء للبناتادبياالء كامل شعيبث كزار1302131522094005

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية السياب للبنينادبيامير محمد صالح مهدي1303131521030024

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه عقيل حسن محمد1304131522070036

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد الرحمن محمد صادق جميل1305131521001049

اآلداب/جامعة بغداد462ثانوية طيبة للبناتادبيشيماء زياد امير سلمان1306131522116041

اآلداب/جامعة بغداد462اعدادية القناة للبناتادبيرنين علي جميل جمعه1307131522072021

اآلداب/جامعة بغداد462ثانوية زهو العراق للبناتادبيزهراء ضياء سعيد يوسف1308131522078033

اآلداب/جامعة بغداد461ثانوية حطين للبناتادبيشهد جاسم كطافه بدر1309131522103041

اآلداب/جامعة بغداد461ثانوية طيبة للبناتادبيمروه صالح مهدي صالح1310131522116048

اآلداب/جامعة بغداد461ثانوية الكرامة للبناتادبيزينب صباح علي مفتن1311131522101049

اآلداب/جامعة بغداد461اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي داود سلمان علي1312131521012091

االعالم/جامعة بغداد551اعدادية السيف العربي للبناتعلميمنى عالوي شناوه عبيد1313131512111065

االعالم/جامعة بغداد547ثانوية القاهرة للبناتعلميليلى حيدر عبد الباقي عبد الحسين1314131512100075

االعالم/جامعة بغداد572اعداديةالفاروق للبنينادبيعبد هللا ميثم حبيب فنجان1315131521014059

االعالم/جامعة بغداد524ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيغيث قحطان عدنان صالح1316131521256030

االعالم/جامعة بغداد523ثانوية الرافدين للبناتادبيآيه يعرب يوسف شوكت1317131522095005

االعالم/جامعة بغداد513اعداديةالفاروق للبنينادبيحسن جواد كاظم حسن1318131521014023

االعالم/جامعة بغداد509ثانوية االمام الباقر للبنينادبيسالم راهي عبد الساده عبد الكريم1319131521032005

االعالم/جامعة بغداد506اعداديةالفاروق للبنينادبيتمار يحيى جلوب عبد الرضا1320131521014019

االعالم/جامعة بغداد503اعدادية بلقيس للبناتادبيانفال غازي موسى رسن1321131522071019

االعالم/جامعة بغداد496اعدادية يافا للبناتادبياسراء علي جاسم موسى1322131522107006

االعالم/جامعة بغداد495ثانوية األجيال النموذجية األهلية للبنينادبيمجيد حمدي مجيد علي1323131521040013

االعالم/جامعة بغداد488ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيعمار رشيد حميد رشيد1324131521172005

االعالم/جامعة بغداد487اعدادية المتنبي للبنينادبيعباس مهدي زغير جبار1325131521017053

االعالم/جامعة بغداد486ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيسعد رعد حميد مجيد1326131521034035

164 من 39صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم االسالمية/جامعة بغداد537اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميياسين جمال عبد الكريم عبد الرزاق1327131511012286

العلوم االسالمية/جامعة بغداد499اعدادية سما بغداد للبناتعلميرسل خالد ولي علي1328131512087031

العلوم االسالمية/جامعة بغداد490اعدادية الفردوس للبناتعلميايه احمد خلف حافظ1329131512118021

العلوم االسالمية/جامعة بغداد475إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعلي قيس زكي محمد1330131521015044

العلوم االسالمية/جامعة بغداد473ثانوية الثورة العربية للبناتادبيانسام يونس كامل حمد هللا1331131522093010

العلوم االسالمية/جامعة بغداد467اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه عبد الكريم صاحب حميد1332131522107101

العلوم االسالمية/جامعة بغداد463ثانوية البسالة للبناتادبياالء حسين علي اصويح1333131522092010

العلوم االسالمية/جامعة بغداد462اعدادية الرشد للبناتادبيضحى خالد دواي يسر1334131522109047

العلوم االسالمية/جامعة بغداد454للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيمهند عبد الحسين داخل عبيد1335131521025070

العلوم االسالمية/جامعة بغداد452اعدادية االمام الصادق للبنينادبييوسف عباس حسين هالل1336131521002112

العلوم االسالمية/جامعة بغداد449اعدادية عدن للبناتادبيشهد محمد رحمان جميل1337131522106051

العلوم االسالمية/جامعة بغداد448اعدادية السيف العربي للبناتادبيانوار علي حبيب سلطان1338131522111007

العلوم االسالمية/جامعة بغداد447اعدادية عكاظ  للبنينادبيهمام ابراهيم فليح حمدان1339131521024096

العلوم االسالمية/جامعة بغداد446اعدادية الوزيرية للبناتادبينور رعد حمزه علي1340131522074037

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيحمزه ثجيل عيال سهيل1341131521034021

العلوم االسالمية/جامعة بغداد445اعدادية االنصار للبنينادبياحمد عالء حسين علي1342131521003006

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442اعدادية دجلة الخير للبنينادبيمصطفى عدنان ناصر حسين1343131521038043

العلوم االسالمية/جامعة بغداد442ثانوية الثورة العربية للبناتادبينور ابراهيم عوده جبر1344131522093126

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441ثانوية الزهراء للبناتادبيمها مبدر عبد علي شهاب1345131522097039

العلوم االسالمية/جامعة بغداد441اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي جمعه حميد رحيم1346131521012084

العلوم االسالمية/جامعة بغداد440ثانوية ابابيل للبنينادبيمنتظر عبد علي عبد االمام راضي1347131521011139

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439اعدادية المركزية للبناتادبيتاجه طارق عبد هللا خليل1348131522119007

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمحمود شاكر جاسم عيسى1349131521026072

العلوم االسالمية/جامعة بغداد439اعدادية السيف العربي للبناتادبيساره رشيد مجيد منصور1350131522111058

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبينمير حسين ناصر حمودي1351131521004072

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438ثانوية الثورة العربية للبناتادبيشمس رياض يوسف موسى1352131522093087

العلوم االسالمية/جامعة بغداد438ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيعمر عبد الرزاق خضير عباس1353131521172006

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيذو الفقار محمد مالك لفته1354131521012045

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيطيف علي مجيد هاشم1355131521012068

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعلي قاسم رحيمه عمشي1356131521026049

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437اعدادية الفردوس للبناتادبيريهام ثامر كامل سلمان1357131522118063

العلوم االسالمية/جامعة بغداد437ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيهبه حسين محمد حسين1358131522172014

العلوم االسالمية/جامعة بغداد436ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيحسين كريم ورور سرج1359131521034019

العلوم االسالمية/جامعة بغداد436اعداديةالفاروق للبنينادبيعلي حاتم دريول يوسف1360131521014062
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العلوم االسالمية/جامعة بغداد436ثانوية البسالة للبناتادبيحوراء كاظم مهدي دنانه1361131522092027

الفنون الجميلة/جامعة بغداد503اعدادية القناة للبناتعلميغدير خالد زغير حسين1362131512072048

الفنون الجميلة/جامعة بغداد493اعدادية الفردوس للبناتعلميعبير زياد طارق خليل1363131512118187

الفنون الجميلة/جامعة بغداد489ثانوية الرشيد للبناتعلميزهراء اياد هادي محمد رضا1364131512096024

الفنون الجميلة/جامعة بغداد488اعدادية الحريري للبناتعلميزهراء اياد محمود فؤاد1365131512117105

الفنون الجميلة/جامعة بغداد488اعدادية الخنساء للبناتعلميبان عمران خيون عيسى1366131512094012

الفنون الجميلة/جامعة بغداد486ثانوية االقصى للبنينعلميمرتضى مهدي حسن كاظم1367131511028016

الفنون الجميلة/جامعة بغداد485اعدادية المتنبي للبنينعلمياحمد سلمان مريوش ثابت1368131511017006

الفنون الجميلة/جامعة بغداد485ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميأيه عبد الحسين نوري مهدي1369131512089001

الفنون الجميلة/جامعة بغداد485ثانوية االندلس المسائية للبنينعلميعمر احمد حسان عبد علي1370131511256046

الفنون الجميلة/جامعة بغداد484اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينعلميمحمد باقر عبد المجيد حسن احمد1371131511007026

الفنون الجميلة/جامعة بغداد483اعدادية االعظمية للبنينعلميعبد الكريم عصام عبد الرزاق محمد1372131511001095

الفنون الجميلة/جامعة بغداد482.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميرفل عماد هادي جاسم1373131512121035

الفنون الجميلة/جامعة بغداد482اعدادية بغداد للبناتعلميزهراء حازم محمد كامل1374131512070088

الفنون الجميلة/جامعة بغداد479اعدادية الفردوس للبناتعلميمريم جبار مرزوك منسي1375131512118218

الفنون الجميلة/جامعة بغداد479اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلمييوسف محمد علي كاظم جابر1376131511009103

الفنون الجميلة/جامعة بغداد476ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميهمام عماد عبد الرزاق علوان1377131511034095

الفنون الجميلة/جامعة بغداد475ثانوية الزهراء للبناتعلميشروق كامل فاضل جاسم1378131512097038

الفنون الجميلة/جامعة بغداد475اعدادية الوزيرية للبناتعلميزهراء اكرم حميد رسول1379131512074015

الفنون الجميلة/جامعة بغداد474اعدادية صالح الدين للبنينعلميسجاد علي جابر علوان1380131511008052

الفنون الجميلة/جامعة بغداد470ثانوية االصمعي المسائية للبناتعلميميس عبد الرزاق لفته فرج1381131512281014

الفنون الجميلة/جامعة بغداد480اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين داخل عيسى حبيب1382131521017020

الفنون الجميلة/جامعة بغداد464اعدادية االنتصار للبناتادبيصفد حامد كامل خلف1383131522091092

الفنون الجميلة/جامعة بغداد460اعدادية عدن للبناتادبيطيبه ياسر هوبي عبد الرحمن1384131522106056

الفنون الجميلة/جامعة بغداد450اعدادية المتنبي للبنينادبيسجاد عبد طاهر شلش1385131521017038

الفنون الجميلة/جامعة بغداد449اعدادية يافا للبناتادبيرنا رعد راضي عبود1386131522107054

الفنون الجميلة/جامعة بغداد448اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي ماجد رشيد جبار1387131521012099

الفنون الجميلة/جامعة بغداد447اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين علي محسن شطب1388131521017022

الفنون الجميلة/جامعة بغداد446اعدادية االنتصار للبناتادبيساره فراس عزيز عباس1389131522091069

الفنون الجميلة/جامعة بغداد446اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيساره طارق احمد عبيد1390131522086044

الفنون الجميلة/جامعة بغداد442اعدادية صالح الدين للبنينادبيعباس فاضل عباس عطيه1391131521008043

الفنون الجميلة/جامعة بغداد442اعدادية بغداد للبناتادبيمريم محمد حسن عبد الحسين1392131522070047

الفنون الجميلة/جامعة بغداد442اعدادية االمام الصادق للبنينادبيوليد خالد حسن باهض1393131521002109

الفنون الجميلة/جامعة بغداد441ثانوية االمام الباقر للبنينادبيباقر سلطان عويد صوب هللا1394131521032003
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الفنون الجميلة/جامعة بغداد440ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيمرتضى وسام عبد هللا قاسم1395131521251040

الفنون الجميلة/جامعة بغداد438ثانوية حطين المسائية للبنينادبيحيدر عبد السالم محمد خليل1396131521252041

الفنون الجميلة/جامعة بغداد438اعدادية االعظمية للبناتادبيامنه مصطفى محمد احمد1397131522073020

الطب/الجامعة المستنصرية692ثانوية الثورة العربية للبناتعلمياخالص يحيى حسن كرم1398131512093002

الطب/الجامعة المستنصرية691.8ثانوية المتميزينعلميمنذر طارق حمودي هادي1399131511016117

الطب/الجامعة المستنصرية691.7ثانوية المتميزينعلمييوسف مضر عباس سلمان1400131511016127

الطب/الجامعة المستنصرية691اعدادية السيف العربي للبناتعلميرغده رافد عبد الرضا جليل1401131512111030

الطب/الجامعة المستنصرية691اعدادية بلقيس للبناتعلميجيهان حكمت عبد فياض1402131512071037

الطب/الجامعة المستنصرية690.1ثانوية المتميزاتعلميمينا عماد كاظم صادق1403131512108078

الطب/الجامعة المستنصرية690ثانوية الزهراء للبناتعلميبراء اسامه صبحي جبار1404131512097009

الطب/الجامعة المستنصرية690ثانوية االسوار للبناتعلميمروه رياض مخلف عبد الهادي1405131512076025

الطب/الجامعة المستنصرية690ثانوية الفوز للبناتعلمينبأ قاسم قحطان دلف1406131512099054

الطب/الجامعة المستنصرية690اعدادية بغداد للبناتعلميصفا هاشم لعيبي محمد1407131512070126

الطب/الجامعة المستنصرية688.9ثانوية القيروان للمتميزينعلميذر عماد هاشم محمد1408131511037012

الطب/الجامعة المستنصرية688.1ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمحمد فوزي جبر فجر1409131511020107

الطب/الجامعة المستنصرية688اعدادية الفردوس للبناتعلميميس فاروق رزوقي ناصر1410131512118229

الطب/الجامعة المستنصرية688اعدادية بغداد للبناتعلميزهراء احمد ساهي شمخي1411131512070083

الطب/الجامعة المستنصرية688ثانوية الكرامة للبناتعلميساره علي علوان عبد هللا1412131512101047

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.3اعدادية الحريري للبناتعلميفاطمة بسام عبد الحفيظ مصطفى1413131512117188

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميايه خميس محمد عواد1414131512121012

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683اعدادية االنتصار للبناتعلميهدى فيصل عباس محي1415131512091178

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683اعدادية الشعب للبناتعلمينور الهدى جالل جبار عطيه1416131512098095

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683اعدادية الوزيرية للبناتعلميهدى سالم محمد صالح عبد الرحيم1417131512074043

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683ثانوية زهو العراق للبناتعلميآيات عدنان خانجان حسن1418131512078007

طب االسنان/الجامعة المستنصرية683ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتعلميحنين عمر عبد الجبار محمد1419131512124003

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية بلقيس للبناتعلميسجى محمد رحيم كريم1420131512071086

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية بغداد للبناتعلميهاجر مدحت اسود حسين1421131512070198

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميديار جهاد حسين زغير1422131512104019

طب االسنان/الجامعة المستنصرية682اعدادية االعظمية للبنينعلمياحمد علي عبد القادر مهدي1423131511001021

الصيدلة/الجامعة المستنصرية679ثانوية كلية بغداد للبنينعلميسجاد قيس جواد فريح1424131511020044

الصيدلة/الجامعة المستنصرية679ثانوية كلية بغداد للبنينعلميغسان عبد الخالق عباس عبد1425131511020082

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.8ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعبد هللا احمد بكر حازم اسماعيل1426131511020054

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.3االعدادية المركزية للبنينعلميسجاد جميل هاتف حميد1427131511010052

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678اعدادية بغداد للبناتعلميمنار براق محمد سعيد اسماعيل1428131512070169
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الصيدلة/الجامعة المستنصرية678اعدادية الوزيرية للبناتعلميفاطمه محمد عبد الوهاب بالل1429131512074028

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678اعدادية االنتصار للبناتعلمينور محمد فالح جواد1430131512091172

الصيدلة/الجامعة المستنصرية678ثانوية زهو العراق للبناتعلميشهد ضياء داود علوان1431131512078039

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677.4اعدادية بغداد للبناتعلميتبارك صباح جواد حسين1432131512070030

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمياحمد محمد خميس محمد1433131511012038

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمصطفى ماجد هليل شغيدل1434131511012265

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية االعظمية للبناتعلميصفا زياد عبد الستار صوهج1435131512073094

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية القناة للبناتعلميام الكرام فاضل رحيم حسن1436131512072005

الصيدلة/الجامعة المستنصرية677اعدادية بغداد للبناتعلميزهراء احمد عمران عبد الكريم1437131512070085

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676.3ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعثمان عصام كامل صالح1438131511020067

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676.2ثانوية المتميزينعلميعلي عبد الحسن عيسى محمد1439131511016074

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676اعدادية يافا للبناتعلميايه قتيبه جبر رزاق1440131512107016

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676ثانوية الرشيد للبناتعلميسدن صادق علي راضي1441131512096034

الصيدلة/الجامعة المستنصرية676اعدادية يافا للبناتعلميسجى ثائر كالص مؤيد1442131512107070

الهندسة/الجامعة المستنصرية668ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمصطفى لؤي فؤاد جليل1443131511022217

الهندسة/الجامعة المستنصرية666ثانوية طيبة للبناتعلميمريم سلمان باوي علي1444131512116029

الهندسة/الجامعة المستنصرية666اعدادية الحريري للبناتعلميلميس جاسم داود سلمان1445131512117203

الهندسة/الجامعة المستنصرية663.4اعدادية بغداد للبناتعلميتبارك عبد االمير عوده حمادي1446131512070032

الهندسة/الجامعة المستنصرية663.2ثانوية المتميزينعلميعلي شعبان علي سفر1447131511016073

الهندسة/الجامعة المستنصرية662.7اعدادية الحريري للبناتعلميآيه عبد الكريم عبد الحسين عزيز1448131512117011

الهندسة/الجامعة المستنصرية662.2ثانوية المتميزينعلميذو الفقار احمد عبد الرضا ماهود1449131511016042

الهندسة/الجامعة المستنصرية661ثانوية القاهرة للبناتعلميهديل عبد الكريم جعفر عبد الرضا1450131512100103

الهندسة/الجامعة المستنصرية660.8ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعبد هللا حيدر ناصر حسين1451131511020058

الهندسة/الجامعة المستنصرية660ثانوية القاهرة للبناتعلميمريم احسان صادق حمدان1452131512100077

الهندسة/الجامعة المستنصرية659.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلمينور حسن عبد مناتي1453131512121094

الهندسة/الجامعة المستنصرية657اعدادية االنتصار للبناتعلمينور صبري جاسم محمد1454131512091171

الهندسة/الجامعة المستنصرية656اعدادية بغداد للبناتعلمينرجس علي اسماعيل جاسم1455131512070186

الهندسة/الجامعة المستنصرية654ثانوية الرشيد للبناتعلميضحى عدنان محمد باقر حسن1456131512096038

الهندسة/الجامعة المستنصرية652ثانوية المتميزينعلميعلي مظفر نوري كاظم1457131511016079

الهندسة/الجامعة المستنصرية651ثانوية الثورة العربية للبناتعلميهدى حسين عوده سبهان1458131512093118

الهندسة/الجامعة المستنصرية651ثانوية الثورة العربية للبناتعلميامنيه رياض علي مكطوف1459131512093014

الهندسة/الجامعة المستنصرية650ثانوية السيدة عائشة للبناتعلميفدك سلمان فالح سكر1460131512123020

الهندسة/الجامعة المستنصرية648ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلميميساء اسماعيل احمد حسين1461131512112034

الهندسة/الجامعة المستنصرية648اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء حيدر علي شوكت1462131512094031
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الهندسة/الجامعة المستنصرية647.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلمياريج نصر طه عيدان1463131512121007

الهندسة/الجامعة المستنصرية647.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميريم اياد هاشم عباس1464131512121039

الهندسة/الجامعة المستنصرية647.3ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميمروه محمد خليل ابراهيم1465131512104047

الهندسة/الجامعة المستنصرية647ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلميايات رباح عباس مجيد1466131512112007

الهندسة/الجامعة المستنصرية647اعدادية بلقيس للبناتعلميشفق سعدي مهدي حسن1467131512071100

الهندسة/الجامعة المستنصرية647ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميرند نعمه حميد عباس1468131512089034

الهندسة/الجامعة المستنصرية646اعدادية االنصار للبنينعلمياحمد عبد القادر اسماعيل ابراهيم1469131511003018

الهندسة/الجامعة المستنصرية646ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميميسر وسام جميل محمد1470131511022232

الهندسة/الجامعة المستنصرية646إعدادية الفراهيدي للبنينعلميمحمد االمين عباس عيد عبد1471131511015068

الهندسة/الجامعة المستنصرية646اعدادية السيف العربي للبناتعلميمروه رمضان جبار حسين1472131512111061

الهندسة/الجامعة المستنصرية646مدرسة بغداد االهلية في اسطنبولعلميسعدي مهدي صالح عثمان1473131511215014

الهندسة/الجامعة المستنصرية646اعدادية الحريري للبناتعلميياسمين قصي ياسين ابراهيم1474131512117263

الهندسة/الجامعة المستنصرية646اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب سامي ظاهر علي1475131512118119

الهندسة/الجامعة المستنصرية645ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمصطفى عامر فاضل عباس1476131511022209

الهندسة/الجامعة المستنصرية645اعدادية الصفا للبنينعلمييونس احمد عبد الوهاب بالل1477131511029145

الهندسة/الجامعة المستنصرية645اعدادية بغداد للبناتعلميميسون ياسين علي عنزي1478131512070178

الهندسة/الجامعة المستنصرية644.9ثانوية المتميزينعلميعقيل صالح رجاء صاحب1479131511016068

الهندسة/الجامعة المستنصرية644االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد فراس عبد الهادي يوسف1480131511010108

الهندسة/الجامعة المستنصرية644ثانوية ابابيل للبنينعلميعلي ماجد كاظم حسون1481131511011080

الهندسة/الجامعة المستنصرية644اعدادية بغداد للبناتعلميتبارك سعد كريم عباس1482131512070029

الهندسة/الجامعة المستنصرية644اعدادية البنوك األهلية للبناتعلميمينا خالد طارق عباس1483131512083026

الهندسة/الجامعة المستنصرية644اعدادية بغداد للبناتعلميمريم عقيل علي مهدي1484131512070165

الهندسة/الجامعة المستنصرية643.8اعدادية سما بغداد للبناتعلميتبارك قاسم صدام مذخور1485131512087018

الهندسة/الجامعة المستنصرية643.6اعدادية بغداد للبناتعلميسجى سمير فاروق عبد القادر1486131512070112

الهندسة/الجامعة المستنصرية643.3االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر حسام الدين قحطان حسام1487131511010043

الهندسة/الجامعة المستنصرية643ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمصطفى احمد صالح الدين عبد الرحمن1488131511022200

الهندسة/الجامعة المستنصرية643ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميمحمد مزهر نايف فرحان1489131511034079

الهندسة/الجامعة المستنصرية642اعدادية الرسالة للبنينعلميحيدر طالب عرام الزم1490131511005054

الهندسة/الجامعة المستنصرية642ثانوية ام البنين للبناتعلميشمس علي جبار محمود1491131512080033

الهندسة/الجامعة المستنصرية642ثانوية الكرامة للبناتعلميهاله عبد اللطيف تركي حمود1492131512101083

الهندسة/الجامعة المستنصرية642اعدادية الفردوس للبناتعلمينمارق سالم يونس صبيح1493131512118239

الهندسة/الجامعة المستنصرية641.6االعدادية المركزية للبنينعلميعلي طارق صادق حمود1494131511010079

الهندسة/الجامعة المستنصرية641اعدادية االمام الصادق للبنينعلميمجد محمد عبد الرزاق سالم1495131511002093

الهندسة/الجامعة المستنصرية641اعدادية الحريري للبناتعلميشمس عبد الحميد صعب حسين1496131512117159
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الهندسة/الجامعة المستنصرية640.5ثانوية القيروان للمتميزينعلميطه صباح مهدي عبد1497131511037017

الهندسة/الجامعة المستنصرية640ثانوية الزهراء للبناتعلميمريم رعد عليوي ناصر1498131512097054

الهندسة/الجامعة المستنصرية640ثانوية الفوز للبناتعلمينمارق امير حميد شالل1499131512099055

الهندسة/الجامعة المستنصرية639.2اعدادية سما بغداد للبناتعلميفاطمه ضياء جبار احمد1500131512087068

الهندسة/الجامعة المستنصرية639اعدادية يافا للبناتعلميرغد عبد الكريم ناصر عطيه1501131512107041

الهندسة/الجامعة المستنصرية639ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلمييسرى سامي مصلح حسن1502131512121102

الهندسة/الجامعة المستنصرية639اعدادية السياب للبنينعلميحسين عدنان محمد فرج1503131511030052

الهندسة/الجامعة المستنصرية639اعدادية السويس للبنينعلمياحمد علي محمود سمير1504131511006008

الهندسة/الجامعة المستنصرية639اعدادية الفردوس للبناتعلميساره احمد فاضل حميد1505131512118139

الهندسة/الجامعة المستنصرية638.9ثانوية القيروان للمتميزينعلميالحسن خالد عبد الهادي علي1506131511037004

الهندسة/الجامعة المستنصرية638.2ثانوية المتميزينعلميحسن محمد هاشم حسان1507131511016026

الهندسة/الجامعة المستنصرية638.2ثانوية كلية بغداد للبنينعلميزيد احمد قاسم محمد1508131511020041

الهندسة/الجامعة المستنصرية638ثانوية االستقالل للبناتعلمينور محمد داود سلمان1509131512075046

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية االعظمية للبناتعلميكوثر محمود اكرم احمد1510131512073111

الهندسة/الجامعة المستنصرية638ثانوية الكرامة للبناتعلمينهى صفاء قاسم محمود1511131512101079

الهندسة/الجامعة المستنصرية638ثانوية طيبة للبناتعلمياسيا شهاب روضان محمد علي1512131512116002

الهندسة/الجامعة المستنصرية638ثانوية المتميزاتعلميايمان ابراهيم احمد صالح1513131512108009

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية الحريري للبناتعلميبتول عدنان حسين محمد جواد1514131512117049

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية الشعب للبناتعلميطيبة رشدي رشيد عبد الجبار1515131512098063

الهندسة/الجامعة المستنصرية638ثانوية الثورة العربية للبناتعلميهديل عبد هللا مجدي فتحي1516131512093123

الهندسة/الجامعة المستنصرية638اعدادية القناة للبناتعلميايفان فاروق فرحان خداداد1517131512072011

الهندسة/الجامعة المستنصرية637.9ثانوية المتميزينعلميمنتظر احمد بدر ناصر1518131511016116

الهندسة/الجامعة المستنصرية637.6االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد موفق محمد جواد حسين1519131511010014

الهندسة/الجامعة المستنصرية637.1ثانوية المتميزاتعلميامنه نبيل شريف مبارك1520131512108006

الهندسة/الجامعة المستنصرية637الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتعلميفاطمة الزهراء محمود حسن حطاب1521131512081015

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية الخنساء للبناتعلميفرح عبد اللطيف عبد الحسين عبود1522131512094064

الهندسة/الجامعة المستنصرية637ثانوية ام البنين للبناتعلميفاطمه عباس علي عبد1523131512080044

الهندسة/الجامعة المستنصرية637ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتعلميساره صبحي عمران عيسى1524131512124012

الهندسة/الجامعة المستنصرية637اعدادية االنتصار للبناتعلمينبأ حسين يونس نايل1525131512091164

الهندسة/الجامعة المستنصرية636.7ثانوية المتميزاتعلميحوراء نديم قاسم حمادي1526131512108022

الهندسة/الجامعة المستنصرية636.2ثانوية المتميزينعلمياحمد زياد جالل حميدي1527131511016006

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب جاسم تقي سعد1528131512118112

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية االعظمية للبناتعلميفرح رعد فريد محمد نوري1529131512073107

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية االنتصار للبناتعلميتبارك باسل محمد ابراهيم1530131512091042
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الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية السويس للبنينعلميعبد هللا حاتم فاضل علي1531131511006035

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية الحريري للبناتعلمياميره عامر حميد رشيد1532131512117033

الهندسة/الجامعة المستنصرية636اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلمييوسف علي فازع كردي1533131511009101

الهندسة/الجامعة المستنصرية636ثانوية الكرامة للبناتعلميبراء محمد سلمان حسين1534131512101015

الهندسة/الجامعة المستنصرية635اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمياحمد جواد كاظم رسن1535131511012007

الهندسة/الجامعة المستنصرية634اعدادية الحريري للبناتعلمياسماء محمد احمد عطيوي1536131512117024

الهندسة/الجامعة المستنصرية634إعدادية الفراهيدي للبنينعلميموسى عقيل علي حسين1537131511015097

الهندسة/الجامعة المستنصرية633.5ثانوية المتميزاتعلميهبه احمد محمد حسين احمد1538131512108084

الهندسة/الجامعة المستنصرية633ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعبد الرحمن زياد حازم محمد1539131511022098

الهندسة/الجامعة المستنصرية633ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمحمد جواد عبد الكاظم شغاتي1540131511022168

الهندسة/الجامعة المستنصرية633ثانوية القاهرة للبناتعلميجمانه عبد الكريم هادي عبد1541131512100021

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية بلقيس للبناتعلميهاجر ماجد حميد كطافه1542131512071167

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية القناة للبناتعلميشمس عماد مجيد عيسى1543131512072044

الهندسة/الجامعة المستنصرية633اعدادية الفردوس للبناتعلميرنين حليم رشك جبر1544131512118078

الهندسة/الجامعة المستنصرية633ثانوية الكرامة للبناتعلمينغم هشام ابراهيم محمود1545131512101078

الهندسة/الجامعة المستنصرية632.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميسجى حسين علي تقي1546131512121061

الهندسة/الجامعة المستنصرية632ثانوية األميرات األهلية للبناتعلمينرمين عباس عدنان حسن1547131512089072

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية االنصار للبنينعلميعلي عبد الكريم هالل خليل1548131511003137

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية الشماسية للبنينعلميعباس عبد الهادي عباس عبد الهادي1549131511023028

الهندسة/الجامعة المستنصرية632ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميمصطفى محمد جاسم حمودي1550131511034089

الهندسة/الجامعة المستنصرية632اعدادية الحريري للبناتعلميساره محمود عبد هللا جوده1551131512117141

الهندسة/الجامعة المستنصرية631.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميزينب سهل محسن كاصد1552131512121046

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية القناة للبناتعلميفرح زهير محمد علي1553131512072052

الهندسة/الجامعة المستنصرية631اعدادية بلقيس للبناتعلميورود عامر عباس هزاع1554131512071182

الهندسة/الجامعة المستنصرية630.7ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعمار حسن موجر رسن1555131511022137

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية597اعداديةالفاروق للبنينعلميعبد هللا سالم حساني مشحوت1556131511014052

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية564اعدادية بغداد للبناتعلميحوراء عامر كاظم قاسم1557131512070047

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية563ثانوية االعتدال للبناتعلميشهد سعدي كاظم جواد1558131512077010

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية560اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينعلميالحسين حسن رسول عباس1559131511007008

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية559الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتعلمياستبرق قاسم حسين صالح1560131512081001

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية558.4االعدادية المركزية للبنينعلميعبد الحكيم محمد مجيد سلمان1561131511010060

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية557اعدادية عكاظ  للبنينعلميعلي جبار طارش داود1562131511024030

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556.8ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميساره رعد صالح محمد حسن1563131512089049

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556اعدادية بلقيس للبناتعلميبلقيس علي حسين علي1564131512071026
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الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556ثانوية طيبة للبناتعلميايه عدنان روضان محمد علي1565131512116005

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556اعدادية صالح الدين للبنينعلميمرتضى ابراهيم شنشول محمد1566131511008110

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556ثانوية حطين للبناتعلميزينب فؤاد خضير جبار1567131512103029

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية556اعدادية االنصار للبنينعلميعلي خيري عبد الزهرة عباس1568131511003127

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية555اعدادية االعظمية للبنينعلميعمر صبار خليفه عليوي1569131511001132

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية554اعدادية بلقيس للبناتعلميميس رياض حاتم حميد1570131512071143

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية554ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلميبلسم محمد ساجت مذب1571131512112013

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية554ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلمياحمد شهاب احمد شفي1572131511022013

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية553اعدادية الرسالة للبنينعلميياسر سعدي كاظم جواد1573131511005191

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية553اعدادية يافا للبناتعلميوسناء فالح جوده ياسين1574131512107110

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية551ثانوية الفوز للبناتعلميزينب احمد ابراهيم عجيل1575131512099023

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية551اعدادية يافا للبناتعلميورود سعد عبد الكريم داود1576131512107109

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية550ثانوية ابابيل للبنينعلميباقر كاظم حسون نوري1577131511011019

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية549اعدادية االعظمية للبنينعلميبالل مؤيد حميد ابراهيم1578131511001055

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية549اعدادية االعظمية للبنينعلميمحمد عبد الرحيم توفيق علي1579131511001164

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية549اعدادية بلقيس للبناتعلميايه جاسم محمد صالح1580131512071021

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية548اعدادية االعظمية للبنينعلميابراهيم سديم ابراهيم شكر1581131511001003

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية548ثانوية الرافدين للبناتعلميشانيار ازاد اكبر يار كرم1582131512095033

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية548اعدادية عكاظ  للبنينعلميعبد الحميد سعدون حميد فليح1583131511024024

الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية548اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء عباس ابراهيم بدر1584131512118094

العلوم/الجامعة المستنصرية640اعدادية الفردوس للبناتعلميبسمه جاسم محمد علي1585131512118029

العلوم/الجامعة المستنصرية637ثانوية االعتدال للبناتعلميسجى عبد الرسول حسن كاظم1586131512077008

العلوم/الجامعة المستنصرية630اعدادية الفردوس للبناتعلميفاطمه خزعل مالك خزعل1587131512118207

العلوم/الجامعة المستنصرية629ثانوية زهو العراق للبناتعلميتهاني طالب عبد الواحد حسين1588131512078013

العلوم/الجامعة المستنصرية625اعدادية الفردوس للبناتعلميعقد الزهراء داود شيخ عبد الحسين1589131512118191

العلوم/الجامعة المستنصرية622اعدادية الفردوس للبناتعلميشهد علي سيد حسن1590131512118172

العلوم/الجامعة المستنصرية615اعدادية يافا للبناتعلميتمارا عبد الرضا بدن علي1591131512107023

العلوم/الجامعة المستنصرية614ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميعراق احمد عبد ساجت1592131512089061

العلوم/الجامعة المستنصرية613ثانوية القاهرة للبناتعلميصدى سالم محمد زاير1593131512100058

العلوم/الجامعة المستنصرية611ثانوية االسوار للبناتعلميزينب علي جبر كاظم1594131512076016

العلوم/الجامعة المستنصرية611ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلميامال خليل محي عبد هللا1595131512112005

العلوم/الجامعة المستنصرية610اعدادية الحريري للبناتعلميُسرى فرحان سعيد صنيبر1596131512117152

العلوم/الجامعة المستنصرية607.2ثانوية المتميزينعلميابراهيم فيصل ابراهيم عبد العزيز1597131511016002

العلوم/الجامعة المستنصرية607ثانوية االسوار للبناتعلمياديان عبد الرحمن ماضي عبد1598131512076001
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العلوم/الجامعة المستنصرية607اعدادية الشعب المسائية للبنينعلمياحمد طالل رؤوف عبد المجيد1599131511250009

العلوم/الجامعة المستنصرية606اعدادية الخنساء للبناتعلميدعاء مظهر جياد ضمد1600131512094023

العلوم/الجامعة المستنصرية604ثانوية الفوز للبناتعلمينور ضياء حميد سعيد1601131512099057

العلوم/الجامعة المستنصرية604اعدادية عكاظ  للبنينعلميولي الدين علي عبد الحسين جبار1602131511024053

العلوم/الجامعة المستنصرية603.6االعدادية المركزية للبنينعلميعلي عامر جاسم محمد1603131511010081

العلوم/الجامعة المستنصرية603ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميسماح سنان سامي نادر1604131512089055

العلوم/الجامعة المستنصرية601اعدادية الحريري للبناتعلميشهد اسماعيل احمد حسين1605131512117161

العلوم/الجامعة المستنصرية601ثانوية الثورة العربية للبناتعلميتقى جواد كاظم رهيف1606131512093022

العلوم/الجامعة المستنصرية601اعدادية الرسالة للبنينعلمياحمد نبيل جبار عبد جاسم1607131511005019

العلوم/الجامعة المستنصرية599ثانوية السيدة عائشة للبناتعلميساره عبد الزهره كاظم درجال1608131512123012

العلوم/الجامعة المستنصرية599ثانوية ابابيل للبنينعلميمحمود عدنان صالح عبد الهادي1609131511011105

العلوم/الجامعة المستنصرية598ثانوية طيبة للبناتعلميسجى سعد غضبان احمد1610131512116018

العلوم/الجامعة المستنصرية597الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتعلميعشيره محمود مكي مهدي1611131512115008

العلوم/الجامعة المستنصرية597اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمحمد نزار جبار محمد1612131511012236

العلوم/الجامعة المستنصرية597الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتعلميزينه علي كاظم غضبان1613131512081010

العلوم/الجامعة المستنصرية596.3االعدادية المركزية للبنينعلميحسين نصير محمد سلوم1614131511010042

العلوم/الجامعة المستنصرية596ثانوية المتميزينعلميعلي ثائر عبد االمير حسين1615131511016070

العلوم/الجامعة المستنصرية596ثانوية حطين للبناتعلميسميه حسين حسن حسين1616131512103044

العلوم/الجامعة المستنصرية596اعدادية بغداد للبناتعلميختام خضر قاسم محمد1617131512070052

العلوم/الجامعة المستنصرية595ثانوية ابابيل للبنينعلميسجاد حيدر عبد الستار لفته1618131511011049

العلوم/الجامعة المستنصرية595اعدادية عكاظ  للبنينعلميمروان منذر علي حسين1619131511024048

العلوم/الجامعة المستنصرية594ثانوية االعتدال للبناتعلميضحى محمود علي جميل1620131512077012

العلوم/الجامعة المستنصرية593ثانوية االسوار للبناتعلمياسراء عقيل كاظم عليوي1621131512076002

العلوم/الجامعة المستنصرية592اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميعمر جاسم محمد جاسم1622131511004051

العلوم/الجامعة المستنصرية592ثانوية الزهراء للبناتعلميرانيا احمد محمود شاكر1623131512097022

العلوم/الجامعة المستنصرية591ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلميايات هيثم شاكر معروف1624131512112008

العلوم/الجامعة المستنصرية591للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علميمصطفى باسم عبد الزهره عبد الحسن1625131511025075

العلوم/الجامعة المستنصرية590.2ثانوية المتميزاتعلميمريم محمد قاسم توفيق1626131512108070

العلوم/الجامعة المستنصرية590اعدادية بلقيس للبناتعلميرانيه طه صالح مهدي1627131512071051

العلوم/الجامعة المستنصرية589اعدادية بغداد للبناتعلميشهد عبد الزهره فاخر كريم1628131512070124

العلوم/الجامعة المستنصرية588اعدادية بلقيس للبناتعلميكوثر ثامر لفته محيسن1629131512071128

العلوم/الجامعة المستنصرية588اعدادية بلقيس للبناتعلمينور عدنان هادي محمد1630131512071161

العلوم/الجامعة المستنصرية587اعدادية الفردوس للبناتعلميايالف خالد وليد لفته1631131512118018

العلوم/الجامعة المستنصرية587اعدادية بغداد للبناتعلمينور نزار قاسم سليم1632131512070197
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العلوم/الجامعة المستنصرية587اعدادية الحريري للبناتعلميايناس سعد خزعل عباس1633131512117040

العلوم/الجامعة المستنصرية586ثانوية زهو العراق للبناتعلميندى سعد حيدر عبد الجبار1634131512078063

العلوم/الجامعة المستنصرية585اعدادية يافا للبناتعلميرفل عدنان جاسم عيسى1635131512107043

العلوم/الجامعة المستنصرية585اعدادية القناة للبناتعلميمها باسل قاسم هاشم1636131512072060

العلوم/الجامعة المستنصرية584ثانوية البسالة للبناتعلميسحر كاظم عبد النبي بكي1637131512092055

العلوم/الجامعة المستنصرية584ثانوية ام البنين للبناتعلميرؤى قاسم مرتضى علي1638131512080014

العلوم/الجامعة المستنصرية583اعدادية االنصار للبنينعلميغيث فاضل فالح خطاب1639131511003155

العلوم/الجامعة المستنصرية583ثانوية زهو العراق للبناتعلميزهراء علي جعفر كاظم1640131512078027

العلوم/الجامعة المستنصرية582االعدادية المركزية للبنينعلميحسين قاسم عبد هللا نجم1641131511010039

العلوم/الجامعة المستنصرية582ثانوية المتميزاتعلميشهد سمير محمد يوسف1642131512108053

العلوم/الجامعة المستنصرية582اعدادية القناة للبناتعلمييسرى نجف نعمه نجف1643131512072073

العلوم/الجامعة المستنصرية581اعدادية االنصار للبنينعلميامير سرمد محمد نجم1644131511003036

العلوم/الجامعة المستنصرية581ثانوية الفوز للبناتعلميهناء انور صباح خضير1645131512099061

العلوم/الجامعة المستنصرية581اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمياحمد علي كاظم راضي1646131511012031

العلوم/الجامعة المستنصرية580اعدادية االنصار للبنينعلميحسين اكرم صادق احمد1647131511003056

العلوم/الجامعة المستنصرية580ثانوية الفوز للبناتعلميطيبه فالح شكر محمود1648131512099038

العلوم/الجامعة المستنصرية580اعدادية الفردوس للبناتعلميضحى احمد فلحي حسن1649131512118180

العلوم/الجامعة المستنصرية580مدارس الغد االهلية للبناتعلميرفل زياد ابراهيم مصطفى1650131512114014

العلوم/الجامعة المستنصرية580اعدادية بلقيس للبناتعلميايمان عامر عدنان حسن1651131512071019

العلوم/الجامعة المستنصرية579ثانوية القاهرة للبناتعلميأساور عادل شاكه داود1652131512100001

العلوم/الجامعة المستنصرية579اعدادية االنتصار للبناتعلميدعاء فيصل صبري علوان1653131512091054

العلوم/الجامعة المستنصرية579اعدادية الحريري للبناتعلميامنيه حيدر عبد االله حمزه1654131512117032

العلوم/الجامعة المستنصرية578اعدادية الخنساء للبناتعلميبتول جواد كاظم كعيد1655131512094013

العلوم/الجامعة المستنصرية577ثانوية الثورة العربية للبناتعلمينور صفاء عبد الرضا كبان1656131512093108

العلوم/الجامعة المستنصرية577اعدادية عدن للبناتعلميريام صفاء سلمان احمد1657131512106022

العلوم/الجامعة المستنصرية577ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمحسن محمد عبد علي جاسم1658131511022160

العلوم/الجامعة المستنصرية577ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعلي نبيل علي بكر1659131511022135

العلوم/الجامعة المستنصرية576ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلمياحمد محمود علوان محمود1660131511022026

العلوم/الجامعة المستنصرية576اعدادية االعظمية للبنينعلميامين واثق صالح مكي1661131511001042

العلوم/الجامعة المستنصرية576ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميوئام منير عبد االمير حسين1662131512105052

العلوم/الجامعة المستنصرية576ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميجعفر رحيم كريم ياسين1663131511034018

العلوم/الجامعة المستنصرية576اعدادية االمام الصادق للبنينعلميحسن فالح علي فرج1664131511002023

العلوم/الجامعة المستنصرية575اعدادية بغداد للبناتعلميزهراء داود سعد سعدون1665131512070090

العلوم/الجامعة المستنصرية575ثانوية البسالة للبناتعلميفرح عبد الحسين محسن عناد1666131512092083
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العلوم/الجامعة المستنصرية575ثانوية االسوار للبناتعلميفاطمه ظفر خضر عباس1667131512076023

العلوم/الجامعة المستنصرية575ثانوية الثورة العربية للبناتعلميطيبه عمار محمد نادر عبد الكريم1668131512093075

العلوم/الجامعة المستنصرية575اعداديةالفاروق للبنينعلميمصطفى امجد هادي عبد النبي1669131511014101

العلوم/الجامعة المستنصرية574ثانوية الفوز للبناتعلميعلياء مهدي كاظم ناصر1670131512099040

العلوم/الجامعة المستنصرية574ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميزينب قاسم فاضل احمد1671131512104033

العلوم/الجامعة المستنصرية574اعدادية الرسالة للبنينعلميعبد هللا محمد خلف محمد1672131511005093

العلوم/الجامعة المستنصرية574اعدادية الحريري للبناتعلميهبه جابر ابراهيم سمين1673131512117246

العلوم/الجامعة المستنصرية573اعدادية الشماسية للبنينعلميمحمد عدنان عزيز باقر1674131511023067

العلوم/الجامعة المستنصرية572ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعلي حسين محمد طاهر1675131511022121

العلوم/الجامعة المستنصرية572اعدادية الخنساء للبناتعلميهدى جليل ابراهيم ميرزه1676131512094078

العلوم/الجامعة المستنصرية572اعدادية االمام الصادق للبنينعلميمحمد عبد هللا منصور جالب1677131511002110

العلوم/الجامعة المستنصرية572ثانوية القاهرة للبناتعلميرسل حاتم اسماعيل جاسم1678131512100034

العلوم/الجامعة المستنصرية572اعدادية بلقيس للبناتعلميغدير عبد الهادي عبد الجبار جاسم1679131512071121

العلوم/الجامعة المستنصرية572اعداديةالفاروق للبنينعلمياكرم حسين عبود ناصر1680131511014006

العلوم/الجامعة المستنصرية571.4االعدادية المركزية للبنينعلميهاشم محمد منفي علي1681131511010132

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية الفردوس للبناتعلميغدير هيثم قاسم حسن1682131512118200

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب احمد ظاهر ويسي1683131512118108

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية االنصار للبنينعلميعلي حيدر عبد الصاحب طالب1684131511003126

العلوم/الجامعة المستنصرية571ثانوية زهو العراق للبناتعلميزهراء عبد الجبار جاسم محمد1685131512078026

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية سما بغداد للبناتعلميزينب حسين محمد علي1686131512087046

العلوم/الجامعة المستنصرية571اعدادية بغداد للبناتعلميشمس حسين رستم عزيز1687131512070120

العلوم/الجامعة المستنصرية570.2اعدادية بغداد للبناتعلميدانيه احمد سعدون احمد1688131512070056

العلوم/الجامعة المستنصرية570ثانوية الفوز للبناتعلميسما فاضل عباس حسن1689131512099030

العلوم/الجامعة المستنصرية570ثانوية القاهرة للبناتعلمينسرين محمد مهدي احمد1690131512100091

العلوم/الجامعة المستنصرية570اعدادية السيف العربي للبناتعلميعلياء ريسان عبد هللا خضير1691131512111051

العلوم/الجامعة المستنصرية570ثانوية الزهراء للبناتعلميفرح نافع ابراهيم حسين1692131512097049

العلوم/الجامعة المستنصرية569.1ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمصطفى عدنان علي جبر1693131511020121

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية السياب للبنينعلميعلي احمد مجيد محمد1694131511030095

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية الخنساء للبناتعلميدالل جمال حسين علي1695131512094024

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية الحريري للبناتعلميايالف محمد احمد طه1696131512117039

العلوم/الجامعة المستنصرية569اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمصطفى ستار جبار سليم1697131511012255

العلوم/الجامعة المستنصرية568ثانوية الفوز للبناتعلميطيبه مهدي جلوب رمضان1698131512099039

العلوم/الجامعة المستنصرية568اعدادية يافا للبناتعلمينور الهدى ماجد لعيبي شرهان1699131512107101

العلوم/الجامعة المستنصرية568اعدادية الفردوس للبناتعلميرسل ابراهيم اسماعيل رشيد1700131512118068
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العلوم/الجامعة المستنصرية567ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميتبارك ماهر عبد اللطيف عبود1701131512104011

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية عدن للبناتعلميزهراء عادل عبود حسين1702131512106025

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمهدي صباح اغميس احريز1703131511012275

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية الحريري للبناتعلميدانيه محمد عبد الجبار رشيد1704131512117067

العلوم/الجامعة المستنصرية567ثانوية الفوز للبناتعلميرسل سعد عبود محسن1705131512099014

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية بغداد للبناتعلميود محمد صدار نجم1706131512070211

العلوم/الجامعة المستنصرية567اعدادية بغداد للبناتعلميرند حميد يوسف كاظم1707131512070076

العلوم/الجامعة المستنصرية566.9ثانوية المتميزينعلمياحمد عمار خليل اسماعيل1708131511016011

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية الحريري للبناتعلمييسر مقداد سالم حمادي1709131512117264

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية االمام الصادق للبنينعلميمحمد وليد زغير عبد هللا1710131511002118

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية السويس للبنينعلميعمر محمد عبد عيدان1711131511006050

العلوم/الجامعة المستنصرية566اعدادية المستنصرية للبنينعلميطه فالح حسن احمد1712131511031035

القانون/الجامعة المستنصرية607اعدادية بغداد للبناتعلميروال مدحت زكي عبد هللا1713131512070079

القانون/الجامعة المستنصرية600.2اعدادية بغداد للبناتعلميزهراء عبود خريبط جاسم1714131512070092

القانون/الجامعة المستنصرية594اعدادية الحريري للبناتعلميريم جبار كريم جاسم1715131512117101

القانون/الجامعة المستنصرية598اعدادية بلقيس للبناتادبينور صباح حسين كاظم1716131522071156

القانون/الجامعة المستنصرية597ثانوية البسالة للبناتادبيرسل محمد مهاوي محيسن1717131522092040

القانون/الجامعة المستنصرية597اعدادية الوزيرية للبناتادبيشهد سعد حازم حامد1718131522074020

القانون/الجامعة المستنصرية596ثانوية الكرامة للبناتادبيرويده علي ناصر حسين1719131522101039

القانون/الجامعة المستنصرية595اعدادية بغداد للبناتادبيغفران عدنان حسين ناصر1720131522070034

القانون/الجامعة المستنصرية594ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيفاطمه صالح عارف عبدال1721131522123026

القانون/الجامعة المستنصرية594ثانوية الرافدين للبناتادبيحوراء توفيق غازي توفيق1722131522095016

القانون/الجامعة المستنصرية593ثانوية بنت الهدى للبناتادبيدعاء خليل جراد سلوم1723131522110007

القانون/الجامعة المستنصرية592ثانوية الفوز للبناتادبيزهراء سالم عبد سالم1724131522099034

القانون/الجامعة المستنصرية590ثانوية البسالة للبناتادبيبراء حسين هاشم جبار1725131522092020

القانون/الجامعة المستنصرية590ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيايه جالل محمد محمد1726131522123004

القانون/الجامعة المستنصرية589اعدادية صالح الدين للبنينادبيمجيد ليث مجيد سمين1727131521008062

القانون/الجامعة المستنصرية588مدرسة بغداد االهلية في اسطنبولادبيسيف احمد سيف حسن1728131521215006

القانون/الجامعة المستنصرية588ثانوية االعتدال للبناتادبيفاطمه احمد عبد الرحمن فائق1729131522077045

القانون/الجامعة المستنصرية587ثانوية طيبة للبناتادبيتبارك عدنان صاحب عبود1730131522116013

القانون/الجامعة المستنصرية583ثانوية المناهل للبناتادبيايات صادق جعفر رشك1731131522126001

القانون/الجامعة المستنصرية581اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعبد هللا سعد كاظم جار هللا1732131521007035

القانون/الجامعة المستنصرية580ثانوية االعتدال للبناتادبيزينب وهاب فاضل ابراهيم1733131522077032

القانون/الجامعة المستنصرية580اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحيدر علي حسين بجاي1734131521012043

164 من 51صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون/الجامعة المستنصرية579إعدادية الفراهيدي للبنينادبيخلدون رياض عبد االمير جار هللا1735131521015021

القانون/الجامعة المستنصرية577اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء شعالن قاسم عليوي1736131522094030

القانون/الجامعة المستنصرية577اعدادية االعظمية للبنينادبيخالد عبد السالم محمد قدوري1737131521001029

القانون/الجامعة المستنصرية576ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيكمال ماجد فاضل زبون1738131521034056

القانون/الجامعة المستنصرية576اعدادية الشماسية للبنينادبيعلي احمد شاكر عبد موسى1739131521023038

القانون/الجامعة المستنصرية576اعدادية المركزية للبناتادبيحوراء علي عبد المحسن عاجل1740131522119010

القانون/الجامعة المستنصرية575ثانوية الفوز للبناتادبيسرور عمر عباس جواد1741131522099050

القانون/الجامعة المستنصرية575اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد فرحان ضهد سيد1742131521012129

القانون/الجامعة المستنصرية574ثانوية حنين النموذجية للبناتادبيدعاء علي صبحي عبد الوهاب1743131522104016

القانون/الجامعة المستنصرية574اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيامير ابراهيم خليل مهدي1744131521007008

القانون/الجامعة المستنصرية573اعدادية المركزية للبناتادبيديانا جهاد كاظم موسى1745131522119011

القانون/الجامعة المستنصرية572ثانوية النوارس للبنينادبيحسن عبد محسن علي1746131521027006

القانون/الجامعة المستنصرية571اعدادية االنتصار للبناتادبيساره باسل محمد احمد1747131522091063

القانون/الجامعة المستنصرية571ثانوية الثورة العربية للبناتادبيوسن مهيب جبار لفته1748131522093149

القانون/الجامعة المستنصرية570اعدادية الفردوس للبناتادبينورس رعد محمد حافظ1749131522118167

القانون/الجامعة المستنصرية569اعدادية بلقيس للبناتادبيأسراء قاسم كاظم حسن1750131522071003

القانون/الجامعة المستنصرية569ثانوية الثورة العربية للبناتادبياسراء قيس مهدي سلمان1751131522093004

القانون/الجامعة المستنصرية568اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمصطفى محمد سرحان دبش1752131521002099

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية555ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميسجى صالح مهدي حمادي1753131512104036

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية555اعدادية الحريري للبناتعلميساره علي محمد خنجر1754131512117140

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية552ثانوية االندلس المسائية للبنينعلميعمر احمد حسان حسن1755131511256045

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية536اعدادية المركزية للبناتادبيهديل حافظ شهاب علي1756131522119041

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية530اعدادية الفردوس للبناتادبيدعاء صدام هاشم محمد1757131522118045

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية528اعدادية االنتصار للبناتادبيزهراء علي ناصر مهدي1758131522091051

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية497ثانوية الفوز للبناتادبينبأ طه عبد الرزاق سلمان1759131522099071

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية496اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد علي عمار كاظم شنيور1760131521017118

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي كاظم فاخر محمد1761131521024063

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية492ثانوية ابابيل للبنينادبياحمد ستار جاسم مطشر1762131521011006

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية492اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعبد الرحمن ليث سامي خضير1763131521009038

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية491اعدادية الوزيرية للبناتادبيغفران حيدر خليل خلف1764131522074029

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية491للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيكرار حسن هاشم عباس1765131521025055

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية490ثانوية الفوز للبناتادبيسجود محمد كاظم سلمان1766131522099046

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية488اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيياسر عامر مكي زناد1767131521012164

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية488ثانوية الثورة العربية للبناتادبيقمر هاشم جاسم رضا1768131522093110
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العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية486الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتادبيغفران عبد محسن حافظ1769131522081010

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية485اعدادية االعظمية للبنينادبيطه حازم محمد لطيف1770131521001041

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية485ثانوية زهو العراق للبناتادبيطيبه سالم عبد علي1771131522078056

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية484الخارجياتادبيزهراء جاسم زيادي خلف1772131522401023

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية484ثانوية طيبة للبناتادبيرشا علوان حسن فلفل1773131522116022

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية484اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء عبد النبي هادي فارس1774131522118071

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية484ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء حيدر مهدي حميد1775131522080026

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية483اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد محسن عليوي طولي1776131521012131

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية483اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين حبيب علوان خماس1777131521017019

العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية482ثانوية ابابيل للبنينادبيعلي عماد عبد العباس علي1778131521011089

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية581ثانوية ابابيل للبنينعلميحسن هادي جاسم محمد1779131511011029

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.1ثانوية المتميزينعلميوليد انمار عبد هللا حمودي1780131511016122

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية544اعداديةالفاروق للبنينعلميحيدر خميس مهدي عداي1781131511014029

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية538ثانوية الزهراء للبناتعلميايه عماد سعدون رشيد1782131512097008

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية534اعدادية الشعب المسائية للبنينعلميعلي كاظم جمعه سعيد1783131511250083

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية533ثانوية الثورة العربية للبناتعلميندى صالح هاشم حسين1784131512093101

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية528اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميسجاد خالد داود محسن1785131511009037

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية528اعدادية االنصار للبنينعلميضيف ضياء مسلم عبود1786131511003096

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية528ثانوية االسوار للبناتعلميسالي فاضل توفيق عمران1787131512076017

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية528اعدادية االنصار للبنينعلميايمن عماد سعيد يوسف1788131511003041

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527ثانوية الثورة العربية للبناتعلميهديل عبد الحسين حمود مذكور1789131512093122

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميزينب جابر جويد علوان1790131512086049

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526ثانوية القاهرة للبناتعلميشمس احمد محمد شاكر ابراهيم1791131512100054

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526ثانوية ابابيل للبنينعلمييحيى محمد علي عفات1792131511011129

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميهدير سلمان عبد حسين1793131512104063

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525اعدادية االعظمية للبنينعلميبسام صباح نوري احمد1794131511001049

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525اعدادية القناة للبناتعلميرهام رافد علي شياع1795131512072021

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525ثانوية ابابيل للبنينعلمياركان رعد جليل ناصر1796131511011010

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمؤتمن حيدر حميد كاطع1797131511022157

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية524ثانوية الفوز للبناتعلميشهد جمعه علي علي خان1798131512099032

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523ثانوية ابابيل للبنينعلميحميد راضي ناصر بنيه1799131511011041

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523اعدادية السيف العربي للبناتعلميكوثر جاسم مهدي عويد1800131512111059

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522اعدادية يافا للبناتعلميديانا ابراهيم خضير عباس1801131512107036

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522اعدادية االنصار للبنينعلميصادق حيدر فاضل جواد1802131511003093
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االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522ثانوية الكرامة للبناتعلميخواطر نصير خالد احمد1803131512101022

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521ثانوية الكرامة للبناتعلميموج هادي حسن علي1804131512101073

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521اعدادية الحريري للبناتعلمينبأ رافد محمد عبد الرزاق1805131512117231

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521ثانوية الثورة العربية للبناتعلمينبأ عبد هللا غانم موكر1806131512093099

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521اعدادية السويس للبنينعلميغسان سمير عبد هللا نصيف1807131511006052

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميعلي رعد حسين توفيق1808131511034052

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميعبد الرحمن محمد راضي هليل1809131511012140

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520اعدادية االمام الصادق للبنينعلميمحمد حسن خالد شوكة1810131511002099

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميحسين سلمان داود سليمان1811131511022056

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520اعدادية القناة للبناتعلميزينب اسماعيل سايمير هاشم1812131512072028

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519اعدادية الفردوس للبناتعلميحوراء حيدر صادق احمد1813131512118051

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519اعدادية الشعب المسائية للبنينعلميوسام عبد الكريم رحمه فنجان1814131511250130

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519اعدادية السياب للبنينعلميمصطفى حميد ضهد يوار1815131511030170

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518اعدادية بغداد للبناتعلميزهراء خالد رحيم ناصر1816131512070089

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518اعدادية الصفا للبنينعلمييونس عبد المطلب خميس عبد هللا1817131511029147

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518اعدادية الفردوس للبناتعلميحوراء جاسم شويخ موسى1818131512118049

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلمياحمد علي حسين سعيد1819131511022020

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميهشام احمد خليل ابراهيم1820131511012280

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميحسين علي حسون اسماعيل1821131511012088

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينعلمياحمد مجيد حميد حسن1822131511259006

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516اعدادية االعظمية للبنينعلميبكر اسماعيل ابراهيم عبد الرزاق1823131511001051

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميبتول حسين سبع خميس1824131512086015

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516اعدادية القناة للبناتعلمياالء مصطفى حسن احمد1825131512072003

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516اعدادية الحريري للبناتعلميمريم خالد يوسف مهدي1826131512117207

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516ثانوية االقصى للبنينعلميحسين رياض علي عبد1827131511028004

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515اعدادية الحريري للبناتعلميايناس علي كاظم عباس1828131512117041

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515اعدادية السياب للبنينعلميعمر خالص صالح احمد1829131511030126

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515اعداديةالفاروق للبنينعلميعلي حميد عبد الحسين عرمش1830131511014061

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514ثانوية الزهراء للبناتعلميُعال وسام نصيف جاسم1831131512097045

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514إعدادية الفراهيدي للبنينعلميسيف عباس عبد الرضا صبري1832131511015031

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513اعدادية بغداد للبناتعلميرند أميل عبد االله رشيد1833131512070075

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513اعدادية الفردوس للبناتعلميسهى احمد حسن عريبي1834131512118165

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513اعدادية السياب للبنينعلميعلي احمد محمد علي1835131511030096

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513اعدادية االنتصار للبناتعلميضحى علي ابراهيم عبود1836131512091117
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االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513اعدادية الجهاد األكبر للبنينعلمييحيى محروت سلمان عبد الرحمن1837131511013042

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميمحمد قاسم نايف حسين1838131511034076

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512.7ثانوية المتميزاتعلميرحمه عدوان صالح عمر1839131512108026

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميطه غالب عبد الكاظم محمد1840131511012131

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512اعدادية عدن للبناتعلميميس عامر خزعل مطلك1841131512106056

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512ثانوية حطين للبناتعلمياسراء مالك حسوني عبد هللا1842131512103001

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512ثانوية ابابيل للبنينعلمياحمد سلمان لعيبي شخير1843131511011004

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511ثانوية الكرامة للبناتعلميرغد مازن عبد قصير1844131512101032

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511اعداديةالفاروق للبنينعلميمصطفى حسن براك احمد1845131511014103

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511اعداديةالفاروق للبنينعلميمحمد السيد محمد صالح1846131511014082

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511ثانوية الرشيد للبناتعلمييقين فليح حميد ديوان1847131512096054

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511ثانوية القاهرة للبناتعلميدانيه علي ناظم شاكر1848131512100030

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511ثانوية الثورة العربية للبناتعلميرسل ايهاب صباح محمود1849131512093033

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511ثانوية الثورة العربية للبناتعلميصبا صالح رحيم ابراهيم1850131512093068

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510اعدادية صالح الدين للبنينعلميعلي احمد موسى مولى1851131511008072

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510اعدادية نازك المالئكة للبناتعلمياالء فالح حسن محمد1852131512086003

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510ثانوية الفيحاء للبناتعلميبتول سالم صالح محمد1853131512084005

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميياسر ماهر عبد المنعم محمود1854131511009099

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510اعدادية الحريري للبناتعلميضحى عامر عبد محمد1855131512117173

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميوفاء علي جبار حريمي1856131512089076

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510اعدادية االنتصار للبناتعلميُعال علي عبد الواحد جاسم1857131512091127

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.6اعدادية بغداد للبناتعلميغيد رافد عامر موسى1858131512070143

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509اعدادية الشعب للبناتعلميمنى فرج ياسر كاظم1859131512098088

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509ثانوية المناهل للبناتعلميسجى مهدي شرشاب ذياب1860131512126019

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509ثانوية االندلس المسائية للبنينعلميعمر فاروق بشير ابراهيم1861131511256050

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمرتضى رافد عبيد خدام1862131511022198

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521ثانوية االسوار للبناتادبيزينه مؤيد قمندار عبد الكريم1863131522076018

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510اعدادية المتنبي للبنينادبيحمزه جاسم محمد محيسن1864131521017024

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509اعدادية الصفا للبنينادبيمصطفى جاسم محمد حمود1865131521029082

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509اعدادية االعظمية للبنينادبيعمار زهير صالح علي1866131521001075

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509اعدادية الشماسية للبنينادبياحمد هاشم ريشان محمد1867131521023004

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508ثانوية طيبة للبناتادبيايه احمد قاسم جاسم1868131522116009

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508اعدادية السويس للبنينادبيسيف صالح مولود شهاب1869131521006044

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508اعدادية الصفا للبنينادبياحمد محمد ابراهيم حسون1870131521029007
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االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508اعدادية الفراتين للبنينادبيحسين رياض كاظم حسين1871131521042038

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508اعدادية االنتصار للبناتادبياستبرق جمال عدنان عبد المطلب1872131522091001

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف مؤيد جبار كريم1873131521017140

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507الخارجياتادبيشمس نصير مسلم عبود1874131522401039

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيابراهيم محمد مهدي صالح1875131521256002

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسين عدنان حمود جبار1876131521012031

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507ثانوية الثورة العربية للبناتادبيفاطمه كريم جبر بداي1877131522093106

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعماد طارق حسين علي1878131521021012

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506اعدادية المتنبي للبنينادبيمرتضى احمد محمد علي1879131521017121

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمروه فخري صبري خماس1880131522086068

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506اعدادية يافا للبناتادبيمروه علي جواد كاظم1881131522107109

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيحسين فاضل علي حسين1882131521007024

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503ثانوية االسوار للبناتادبيزهراء سرمد نصيف جاسم1883131522076012

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية502ثانوية البسالة للبناتادبيزينب علي حسين مشجل1884131522092058

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية502اعدادية االعظمية للبناتادبيهبه عماد شهاب حمد1885131522073158

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية502اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيالمصطفى طارق هندي حسن1886131521012018

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية502اعدادية االنتصار للبناتادبيزهراء محمود سلمان حمد1887131522091054

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501اعدادية الفراتين للبنينادبيحسن رافد محمد حسن1888131521042035

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي ثامر مجيد علي1889131521009043

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501اعدادية المتنبي للبنينادبيفرات رافد كريم غانم1890131521017096

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمنتظر حسن علي حسين1891131521012151

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500اعدادية الفراتين للبنينادبيالسجاد كمال عبد الكريم محمد1892131521042025

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500ثانوية الكرامة للبناتادبيرفاه ماجد عبد الحميد عبد الرحمن1893131522101034

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499اعدادية الرشد للبناتادبيعذراء محمد حسون زيدان1894131522109051

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499ثانوية حطين المسائية للبنينادبيسجاد حسن داود زري1895131521252051

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيفاضل عباس فاضل محمود1896131521012107

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499اعدادية االنصار للبنينادبيحيدر عصام عبد هللا منصور1897131521003027

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499اعدادية يافا للبناتادبيتبارك كاظم خضير حبيب1898131522107027

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498اعدادية السيف العربي للبناتادبيشهد ياسين طارش عويد1899131522111070

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498ثانوية الثورة العربية للبناتادبيزهراء خالد دعير هيجل1900131522093055

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمصطفى ثائر فتحي لطيف1901131521012139

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498اعدادية الشماسية للبنينادبيحمزه عامر حمزه هادي1902131521023017

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي نبيل عبد القادر حسين1903131521012103

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497اعدادية المتنبي للبنينادبيحيدر عادل حسين رشود1904131521017027
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االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497ثانوية االسوار للبناتادبينور حسن فوزي عبد االمير1905131522076037

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية496اعدادية القناة للبناتادبيفاطمه صفاء طه موسى1906131522072046

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية496اعداديةالفاروق للبنينادبيسجاد حسن فيروز عبد هللا1907131521014045

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية496ثانوية المناهل للبناتادبيريم جواد عبد الكاظم هاشم1908131522126006

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمحمد حسن جخيم عريان1909131521007047

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد عضيد سكران علي1910131521042015

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495ثانوية الرافدين للبناتادبيمريم سعد محمد محمود1911131522095046

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494ثانوية بنت الهدى للبناتادبيجنان سعد عبد الرضا حسون1912131522110005

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494اعدادية بغداد للبناتادبيمريم زهير حيدر فيحان1913131522070043

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494اعدادية بلقيس للبناتادبيغاده نصير محمد جاسم1914131522071122

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494اعدادية بلقيس للبناتادبيشيماء عباس اسماعيل صالح1915131522071102

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيسيف احمد علي حسين1916131521025025

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493اعدادية الشماسية للبنينادبيمهدي صالح الدين مهدي جواد1917131521023069

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493اعدادية الصفا للبنينادبيبالل فائق عبد الوهاب حميد1918131521029015

االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493اعدادية الرشد للبناتادبيمريم عبد الهادي حسن نصر هللا1919131522109060

التربية/الجامعة المستنصرية542ثانوية الفوز للبناتعلميسجى مهدي جلوب رمضان1920131512099029

التربية/الجامعة المستنصرية540ثانوية الثورة العربية للبناتعلمينور خلف عبود كاظم1921131512093107

التربية/الجامعة المستنصرية537اعدادية وادي الرافدين للبنينعلميحسين ماجد حسن منخي1922131511026017

التربية/الجامعة المستنصرية534ثانوية الثورة العربية للبناتعلميرسل علي عوده درويش1923131512093035

التربية/الجامعة المستنصرية533اعدادية االنتصار للبناتعلميمياده مالك حمود عبد هللا1924131512091160

التربية/الجامعة المستنصرية532اعدادية السيف العربي للبناتعلميانفال حسين عيدان عمران1925131512111011

التربية/الجامعة المستنصرية531ثانوية االمراء االهلية للبنينعلميمصطفى فاضل لطيف عباس1926131511041044

التربية/الجامعة المستنصرية531اعدادية االنصار للبنينعلميعلي عبد الصاحب كاظم علي1927131511003136

التربية/الجامعة المستنصرية530ثانوية الزهراء للبناتعلميرقيه مثنى اكبر عباس1928131512097025

التربية/الجامعة المستنصرية528اعدادية الحريري للبناتعلميريهام عمار غالي كاظم1929131512117103

التربية/الجامعة المستنصرية527اعدادية الشعب للبناتعلميزهراء حسين ناهي شنين1930131512098039

التربية/الجامعة المستنصرية527اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمييوسف مصدق يوسف طاهر1931131511012288

التربية/الجامعة المستنصرية527اعدادية دجلة الخير للبنينعلميكاظم سعد مهدي صالح1932131511038019

التربية/الجامعة المستنصرية526.8اعدادية الحريري للبناتعلميزهراء سميع مجيد رشيد1933131512117108

التربية/الجامعة المستنصرية526اعدادية االمام الصادق للبنينعلميحسين جبار كاظم يوسف1934131511002028

التربية/الجامعة المستنصرية526اعدادية الصفا للبنينعلميعبد الجبار علي عبد االمير سلمان1935131511029064

التربية/الجامعة المستنصرية526اعدادية وادي الرافدين للبنينعلميعلي فرج حسن جاسم1936131511026037

التربية/الجامعة المستنصرية525ثانوية السيدة عائشة للبناتعلميفاطمه خلف حسن زبون1937131512123019

التربية/الجامعة المستنصرية524ثانوية االمراء االهلية للبنينعلميسيف الدين حسين عليوي كنيدح1938131511041017
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التربية/الجامعة المستنصرية524اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميساره جوده السعيد فرج1939131512086055

التربية/الجامعة المستنصرية523ثانوية ام البنين للبناتعلميدينا محمود ابراهيم عبد الكريم1940131512080013

التربية/الجامعة المستنصرية523اعدادية بلقيس للبناتعلميزينب عبد الكريم جمعه رسن1941131512071074

التربية/الجامعة المستنصرية523ثانوية ام البنين للبناتعلميسالي نبيل عبد الرحيم مهدي1942131512080029

التربية/الجامعة المستنصرية523ثانوية الثورة العربية للبناتعلميطيبه محمد حيدر بدن1943131512093076

التربية/الجامعة المستنصرية523اعدادية بغداد للبناتعلميرحمه جاسم محمد محسن1944131512070066

التربية/الجامعة المستنصرية523اعدادية الحريري للبناتعلميسجى حسيب محمد هاشم1945131512117143

التربية/الجامعة المستنصرية523اعدادية الشعب للبناتعلمياسماء محمد ماضي عبد هللا1946131512098008

التربية/الجامعة المستنصرية522.1ثانوية القيروان للمتميزينعلميطه اديب عبد علي حميد1947131511037016

التربية/الجامعة المستنصرية522ثانوية الرشيد للبناتعلميهند محمود مجيد سلمان1948131512096051

التربية/الجامعة المستنصرية521اعدادية الفردوس للبناتعلميسجى قيس علي خلف1949131512118154

التربية/الجامعة المستنصرية521اعدادية االعظمية للبناتعلميرحمة عبد الرزاق اسماعيل جاسم1950131512073045

التربية/الجامعة المستنصرية520ثانوية زهو العراق للبناتعلميهديل جبار غانم راضي1951131512078073

التربية/الجامعة المستنصرية520اعدادية السياب للبنينعلمياحمد فاضل لعيبي عذاب1952131511030015

التربية/الجامعة المستنصرية520اعدادية يافا للبناتعلمينور الهدى حمدان عالوي اسود1953131512107098

التربية/الجامعة المستنصرية520ثانوية ابابيل للبنينعلميمصطفى خضير عناد راضي1954131511011113

التربية/الجامعة المستنصرية520ثانوية الرافدين للبناتعلميوهج عبد الغفور عبد االمير صالح1955131512095052

التربية/الجامعة المستنصرية519موسكوعلميتقى طعمة مطير حسين1956131512204002

التربية/الجامعة المستنصرية519اعدادية االنتصار للبناتعلميآيات قاسم هويل جبر1957131512091007

التربية/الجامعة المستنصرية519ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميرقيه محمد عبد الحسين علي1958131512121036

التربية/الجامعة المستنصرية518اعدادية االمام الصادق للبنينعلميمحمد رحمن شمخي جابر1959131511002102

التربية/الجامعة المستنصرية518للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علميظافر ثامر غالب رحيم1960131511025037

التربية/الجامعة المستنصرية518ثانوية ابابيل للبنينعلميكرار عبد الزهره هاشم سباح1961131511011085

التربية/الجامعة المستنصرية518ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتعلميفاطمه ظافر عبد الرزاق ناصر1962131512124021

التربية/الجامعة المستنصرية518اعدادية الصفا للبنينعلميياسر صادق جاسم محمد1963131511029137

التربية/الجامعة المستنصرية517ثانوية االمراء االهلية للبنينعلميمرتضى كاظم جحيل فريح1964131511041038

التربية/الجامعة المستنصرية517اعدادية االنتصار للبناتعلميزهراء باسم احمد حسين1965131512091080

التربية/الجامعة المستنصرية516ثانوية الثورة العربية للبناتعلمينورس سعد صابر صالح1966131512093113

التربية/الجامعة المستنصرية515اعدادية الفردوس للبناتعلميحوراء عدنان علي بالسم1967131512118055

التربية/الجامعة المستنصرية515ثانوية الثورة العربية للبناتعلميشهد محمد حسين خشان1968131512093067

التربية/الجامعة المستنصرية515اعدادية بغداد للبناتعلميجمانه سمير عسكر لعيبي1969131512070039

التربية/الجامعة المستنصرية515اعدادية االمام الصادق للبنينعلميعبد هللا سعد محمد علي عارف1970131511002056

التربية/الجامعة المستنصرية514اعدادية الفردوس للبناتعلميحوراء فائز مهدي حسن1971131512118057

التربية/الجامعة المستنصرية514اعدادية بلقيس للبناتعلميصفا خلف محمد خلف1972131512071109
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التربية/الجامعة المستنصرية514ثانوية المناهل للبناتعلميسرور عباس عودة عبود1973131512126020

التربية/الجامعة المستنصرية514اعدادية الشعب للبناتعلمياسراء ماجد حسين كاظم1974131512098006

التربية/الجامعة المستنصرية513ثانوية القاهرة للبناتعلميفاطمه منذر اسماعيل محمد1975131512100072

التربية/الجامعة المستنصرية513ثانوية حطين للبناتعلميايه فؤاد عبد الكريم توفيق1976131512103008

التربية/الجامعة المستنصرية513اعدادية يافا للبناتعلمياالء علي عبد الجبار عبد الرحيم1977131512107006

التربية/الجامعة المستنصرية513اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميحيدر صالح مولود محمد1978131511004025

التربية/الجامعة المستنصرية565اعدادية االنتصار للبناتادبيزهراء حسين يوسف جار هللا1979131522091050

التربية/الجامعة المستنصرية560اعدادية يافا للبناتادبيزينب كمال شكر محمود1980131522107075

التربية/الجامعة المستنصرية536اعدادية االعظمية للبناتادبينور عباس كاظم عبود1981131522073135

التربية/الجامعة المستنصرية519ثانوية الزهراء للبناتادبيحوراء نزار حسون حسن1982131522097007

التربية/الجامعة المستنصرية514اعدادية الفردوس للبناتادبيكوثر مزهر بدر منشد1983131522118128

التربية/الجامعة المستنصرية510اعدادية السيف العربي للبناتادبيزينب منذر حاتم عبد هللا1984131522111056

التربية/الجامعة المستنصرية509اعدادية الخنساء للبناتادبيسجى كريم نعمه سلمان1985131522094045

التربية/الجامعة المستنصرية505ثانوية الرافدين للبناتادبيساره عبد الحسين عيسى عمران1986131522095032

التربية/الجامعة المستنصرية504اعدادية الخنساء للبناتادبيهاجر سالم سميع عبد1987131522094082

التربية/الجامعة المستنصرية502اعدادية الرشد للبناتادبيرقيه عبد االمير سعيد حنون1988131522109023

التربية/الجامعة المستنصرية502اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك عامر عبد الواحد مسلم1989131522071029

التربية/الجامعة المستنصرية501ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيفاطمه يونس يوسف ناصر1990131522123028

التربية/الجامعة المستنصرية501ثانوية بنت الهدى للبناتادبيساره عدنان حربي لفته1991131522110011

التربية/الجامعة المستنصرية501ثانوية االستقالل للبناتادبيرسل باسل محمد عبد1992131522075011

التربية/الجامعة المستنصرية500ثانوية الفيحاء للبناتادبينور رشيد حميد لفته1993131522084021

التربية/الجامعة المستنصرية500اعدادية السيف العربي للبناتادبيعال محمد عطا عبود1994131522111079

التربية/الجامعة المستنصرية499اعدادية الرشد للبناتادبيهدى كريم سعيد خفي1995131522109070

التربية/الجامعة المستنصرية498ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيضحى قصي غني محيسن1996131522123020

التربية/الجامعة المستنصرية498ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب غتر صالح جكتام1997131522105024

التربية/الجامعة المستنصرية497اعدادية يافا للبناتادبيحنين اياد عبد الزهره عبود1998131522107031

التربية/الجامعة المستنصرية497ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيمحمد عبد الرضا قاسم حسين1999131521034064

التربية/الجامعة المستنصرية497اعدادية دجلة الخير للبنينادبيعلي وائل محمود محمد2000131521038027

التربية/الجامعة المستنصرية497اعدادية المركزية للبناتادبيشيماء علي فرج شمه2001131522119029

التربية/الجامعة المستنصرية496اعدادية الفردوس للبناتادبيغفران حسن خالف عبد علي2002131522118118

التربية/الجامعة المستنصرية496ثانوية حطين للبناتادبيكوثر سالم جوده عبد هللا2003131522103057

التربية/الجامعة المستنصرية496اعدادية القناة للبناتادبيايه باسل فاروق ابراهيم2004131522072007

التربية/الجامعة المستنصرية494اعدادية االنتصار للبناتادبيشيرين عبد الكريم سد خان علي خان2005131522091088

التربية/الجامعة المستنصرية494ثانوية الفيحاء للبناتادبيبتول قاسم مزهر مطشر2006131522084003

164 من 59صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية/الجامعة المستنصرية493اعدادية الفردوس للبناتادبياديان مصطفى درباش تقي2007131522118006

التربية/الجامعة المستنصرية493الخارجياتادبيرسل مهدي محمد كريم2008131522401018

التربية/الجامعة المستنصرية493اعدادية عدن للبناتادبيبدور عبد الكريم محمد علي2009131522106010

التربية/الجامعة المستنصرية492ثانوية المناهل للبناتادبيسارة حاتم طالب ناصر2010131522126010

التربية/الجامعة المستنصرية492اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي لطيف مالك رضا2011131521042093

التربية/الجامعة المستنصرية492اعدادية يافا للبناتادبينجاح علي جبار كاظم2012131522107117

التربية/الجامعة المستنصرية491ثانوية زهو العراق للبناتادبيشفاء حسن خضير عطوان2013131522078048

التربية/الجامعة المستنصرية491ثانوية الرافدين للبناتادبينبأ قصي صباح نصيف2014131522095047

التربية/الجامعة المستنصرية490الخارجياتادبيدعاء علي غانم حاجم2015131522401011

التربية/الجامعة المستنصرية490مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةادبيسنجار محمد امين اسماعيل مصطفى2016131521216002

التربية/الجامعة المستنصرية490ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيمنار كاظم كريم جبر2017131522105047

التربية/الجامعة المستنصرية490اعدادية الرشد للبناتادبيزينب جليل بني خلف2018131522109034

التربية/الجامعة المستنصرية490اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيبيار محمد علي سعيد2019131521012024

التربية/الجامعة المستنصرية490ثانوية الفوز للبناتادبيفاطمه حامد ميرزا علي2020131522099065

التربية/الجامعة المستنصرية489ثانوية االعتدال للبناتادبيميس جاسم ساجد محمد2021131522077057

التربية/الجامعة المستنصرية488ثانوية البسالة للبناتادبيداليا حسون خضير حمد2022131522092029

التربية/الجامعة المستنصرية487اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيابراهيم فاضل عباس هاشم2023131521007001

التربية/الجامعة المستنصرية487ثانوية الزهراء للبناتادبينورا جمعه حسين علوان2024131522097043

التربية/الجامعة المستنصرية486اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيسالم عبد الرسول سلمان علي2025131521004027

التربية/الجامعة المستنصرية486اعدادية الفردوس للبناتادبيرسل رضا حميد حبيب2026131522118053

التربية/الجامعة المستنصرية486ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيزهراء مصطفى عبد المالك محمد2027131522112023

التربية/الجامعة المستنصرية486اعدادية صالح الدين للبنينادبيايمن محمد قاسم حسن2028131521008013

التربية/الجامعة المستنصرية484ثانوية الكرامة للبناتادبيمريم صادق سعيد مجيد2029131522101082

التربية/الجامعة المستنصرية484اعدادية الخنساء للبناتادبيرقيه رعد علي حنش2030131522094022

التربية/الجامعة المستنصرية484اعدادية يافا للبناتادبيبراء فالح حسن سعد2031131522107024

التربية/الجامعة المستنصرية483ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيزهراء عامر مرحم عبد2032131522172010

التربية/الجامعة المستنصرية483اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسجاد مازن حامد حسون2033131521012061

التربية/الجامعة المستنصرية483ثانوية الفيحاء للبناتادبيبشائر سلمان مهدي خليفه2034131522084004

التربية/الجامعة المستنصرية482اعدادية االنصار للبنينادبيعلي حسين علي سعيد2035131521003053

التربية/الجامعة المستنصرية482ثانوية الفوز للبناتادبيبسمه باقر عبد الكريم حسان2036131522099014

التربية/الجامعة المستنصرية482اعدادية الفراتين للبنينادبيسجاد حسين بديوي مرزه2037131521042056

التربية/الجامعة المستنصرية482اعدادية االعظمية للبناتادبيرسل نجاح جاسم عباس2038131522073048

التربية/الجامعة المستنصرية482ثانوية االعتدال للبناتادبيسرى علي حسين حمد2039131522077036

التربية/الجامعة المستنصرية482اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمها عالء ستار احمد2040131522086075
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التربية/الجامعة المستنصرية482اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبياحمد عادل جبار مكطاع2041131521007006

التربية/الجامعة المستنصرية481ثانوية القاهرة للبناتادبينور ضياء بدر احمد2042131522100056

التربية/الجامعة المستنصرية481اعدادية يافا للبناتادبيدينا فاروق جاسم عفات2043131522107044

التربية/الجامعة المستنصرية481ثانوية ابن الجوزي للبنينادبياحمد خليل خلف عزيز2044131521021002

التربية/الجامعة المستنصرية481اعدادية الخنساء للبناتادبيهاجر حيدر خزعل عماره2045131522094081

التربية/الجامعة المستنصرية481اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعلي محمود داود سلمان2046131521004043

التربية/الجامعة المستنصرية480اعدادية الفردوس للبناتادبياسماء كريم حميد جوده2047131522118009

التربية/الجامعة المستنصرية480الخارجيونادبيمحمد عبد الوهاب جواد علي2048131521400141

التربية/الجامعة المستنصرية480ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيمياده علي حسين عباس2049131522105048

التربية/الجامعة المستنصرية479ثانوية زهو العراق للبناتادبيميس جمال عبد الكريم عبد اللطيف2050131522078072

التربية/الجامعة المستنصرية479اعدادية السيف العربي للبناتادبيدعاء علي محيسن كزار2051131522111032

التربية/الجامعة المستنصرية479اعدادية القناة للبناتادبيرفل وليد فرج داخل2052131522072019

التربية/الجامعة المستنصرية479ثانوية ابابيل للبنينادبيمصطفى جليل غازي كاطع2053131521011130

التربية/الجامعة المستنصرية478ثانوية الرشيد للبناتادبيميالد جبار قاسم خنياب2054131522096025

التربية/الجامعة المستنصرية478اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمنتظر محمد جابر عبد المحسن2055131521012155

التربية/الجامعة المستنصرية478ثانوية ابابيل للبنينادبيمحمد كمال جابر سعيد2056131521011125

التربية/الجامعة المستنصرية478اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمحمد عبد الرزاق حسين فاضل2057131521009067

التربية/الجامعة المستنصرية477اعدادية الفردوس للبناتادبيايات علي سلمان عطيه2058131522118016

التربية/الجامعة المستنصرية477ثانوية الفوز للبناتادبيايالف عامر جليل توفيق2059131522099009

التربية/الجامعة المستنصرية477ثانوية الفوز للبناتادبيتبارك محمد عبد الرحمن محمود2060131522099017

التربية/الجامعة المستنصرية477ثانوية االستقالل للبناتادبيبناز عمران علي ميخان2061131522075005

التربية/الجامعة المستنصرية476اعدادية الخنساء للبناتادبياالء فاضل مطشر سعود2062131522094004

التربية/الجامعة المستنصرية476للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبياحمد فاضل احمد علي2063131521025005

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية545.8ثانوية المتميزينعلميسدر عمار علي حسين2064131511016053

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية514ثانوية المتميزاتعلمياسالم احمد كتاب حامد2065131512108002

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية461ثانوية زهو العراق للبناتادبيزينب عالء حرجان نعمه2066131522078039

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية450ثانوية الطف المسائية للبنينادبيعباس حسن قاسم سعد2067131521257042

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية450ثانوية االعتدال للبناتادبيزهراء خضير عباس هاشم2068131522077024

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية450ثانوية الثورة العربية للبناتادبيدعاء حسن صالح ناصر2069131522093032

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية449اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسين عالء حاكم محسن2070131521024027

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية449ثانوية الطف المسائية للبنينادبيحيدر راضي والي محسن2071131521257025

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية449اعدادية الفراتين للبنينادبييوسف حسن مهدي عبد الهادي2072131521042160

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية448ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبياحمد حيدر عبد داود2073131521034004

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية448اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي حسين عبود شبل2074131521042085
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علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية448ثانوية الفوز للبناتادبيسحر سلمان داود مخور2075131522099049

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية448مدرسة بغداد االهلية في اسطنبولادبيمريم أمين رحيم عكله2076131522215004

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية447ثانوية الرشيد للبناتادبينور خليل ابراهيم محمد2077131522096031

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية447اعدادية االمام الصادق للبنينادبيبراء محمد علوان شاكر2078131521002018

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية446ثانوية البسالة للبناتادبيمروه محمد عطوان طعيمه2079131522092086

علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية446ثانوية الثورة العربية للبناتادبيزهراء جواد كاظم عبد2080131522093053

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية451اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمنيه جاسم كاظم جاسم2081131522086074

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية450الخارجيونادبيمحمد فخري جادر محمد2082131521400145

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية447ثانوية زهو العراق للبناتادبيرشا باسم لعيبي حميد2083131522078026

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية446اعدادية الفراتين للبنينادبيطه علي شاكر احمد2084131521042068

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية445اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيامير جاسم عبد االمير فرج2085131521012019

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية445ثانوية االستقالل للبناتادبيرغد حسام علي حسين2086131522075013

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444اعدادية صالح الدين للبنينادبياوس حميد موسى مظلوم2087131521008011

الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية444ثانوية الرشيد للبناتادبيايالف وليد سعيد لطيف2088131522096003

اآلداب/الجامعة المستنصرية612ثانوية الفوز للبناتعلميهبه جعفر عدنان جعفر2089131512099060

اآلداب/الجامعة المستنصرية558اعدادية السياب للبنينعلميمصطفى عماد فؤاد عبد هللا2090131511030175

اآلداب/الجامعة المستنصرية554ثانوية االسوار للبناتعلميضحى حسن مظلوم اسود2091131512076020

اآلداب/الجامعة المستنصرية552ثانوية الرشيد للبناتعلمياراكسي كريكور ابراهام قره بيت2092131512096001

اآلداب/الجامعة المستنصرية550.8اعدادية بغداد للبناتعلميميامي جبار وهاب وهيب2093131512070174

اآلداب/الجامعة المستنصرية545ثانوية االستقالل للبناتعلميايالف هالل محمد عبد المجيد2094131512075005

اآلداب/الجامعة المستنصرية543.4اعدادية بغداد للبناتعلميداليا نبيل سليم عزيز2095131512070055

اآلداب/الجامعة المستنصرية540اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب جبار هاشم حمود2096131512118113

اآلداب/الجامعة المستنصرية535اعدادية االنصار للبنينعلميحسن حامد كاطع منهوب2097131511003050

اآلداب/الجامعة المستنصرية534ثانوية الثورة العربية للبناتعلميمريم علي ناظم محمد علي2098131512093093

اآلداب/الجامعة المستنصرية533اعدادية بغداد للبناتعلميهبه محمد جاسم صكر2099131512070202

اآلداب/الجامعة المستنصرية533اعدادية االنصار للبنينعلمياثير مرتضى لعيبي لفته2100131511003005

اآلداب/الجامعة المستنصرية533ثانوية القاهرة للبناتعلميعاتكه عبد هللا محسن عبود2101131512100065

اآلداب/الجامعة المستنصرية531مدرسة بغداد االهلية في اسطنبولعلميحسن جبار حسين حسن2102131511215010

اآلداب/الجامعة المستنصرية531ثانوية القاهرة للبناتعلميزينب عماد عبد حسن2103131512100048

اآلداب/الجامعة المستنصرية570ثانوية القاهرة للبناتادبيآيه احمد فضل رضا2104131522100004

اآلداب/الجامعة المستنصرية540ثانوية حنين النموذجية للبناتادبيحنين طه نوري هادي2105131522104012

اآلداب/الجامعة المستنصرية538اعدادية القناة للبناتادبيرسل جودت طاهر سمين2106131522072016

اآلداب/الجامعة المستنصرية517اعدادية المستنصرية للبنينادبيفهد حيدر عباس كاظم2107131521031028

اآلداب/الجامعة المستنصرية512ثانوية حنين النموذجية للبناتادبيمريم رياض ناصر مهنا2108131522104038
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اآلداب/الجامعة المستنصرية507اعدادية الخنساء للبناتادبيمروه جعفر رشيد كاظم2109131522094066

اآلداب/الجامعة المستنصرية503للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيفائز حاتم عبد المنعم ابراهيم2110131521025050

اآلداب/الجامعة المستنصرية500ثانوية الكرامة للبناتادبيعال محمد خضير عباس2111131522101070

اآلداب/الجامعة المستنصرية482ثانوية الزهراء للبناتادبيتسنيم صفاء عبود صادق2112131522097003

اآلداب/الجامعة المستنصرية477الخارجيونادبيزيد علي عبد الحي ابراهيم2113131521400065

اآلداب/الجامعة المستنصرية476اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي محمد مطلك موزان2114131521042095

اآلداب/الجامعة المستنصرية475ثانوية الثورة العربية للبناتادبيبنت الهدى ادريس عبد المحسن حنتوش2115131522093022

اآلداب/الجامعة المستنصرية475اعدادية بغداد للبناتادبيمريم اياد نزار محمود2116131522070041

اآلداب/الجامعة المستنصرية472اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيامنه الزم محمد حسين2117131522086008

اآلداب/الجامعة المستنصرية471اعدادية السياب للبنينادبيياسر نصر هللا داود سلمان2118131521030153

اآلداب/الجامعة المستنصرية470الخارجيونادبياحمد كاظم جواد راضي2119131521400012

اآلداب/الجامعة المستنصرية470اعدادية الفردوس للبناتادبيايه صادق ريسان مهاوي2120131522118023

اآلداب/الجامعة المستنصرية470اعدادية االعظمية للبناتادبيرنا شاكر كطران عبيد2121131522073053

اآلداب/الجامعة المستنصرية469ثانوية االعتدال للبناتادبيساره محمد مجبل صلبوخ2122131522077035

اآلداب/الجامعة المستنصرية469اعدادية الخنساء للبناتادبيعبير جبار حسين حسن2123131522094050

اآلداب/الجامعة المستنصرية469اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد علي سعد حسن علوان2124131521012128

اآلداب/الجامعة المستنصرية469اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد عبد الحسين صالح نعمه2125131521012009

اآلداب/الجامعة المستنصرية468اعدادية الشعب للبناتادبيزينه عماد محمد عجيل2126131522098074

اآلداب/الجامعة المستنصرية467ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيعلي حسين عباس حسين2127131521251031

اآلداب/الجامعة المستنصرية467اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبيسامر رحيم صكبان صخي2128131521255037

اآلداب/الجامعة المستنصرية466اعدادية عدن للبناتادبيرسل فليح جاسم شاغي2129131522106025

اآلداب/الجامعة المستنصرية466اعدادية بغداد للبناتادبيميس مازن عبد الحسن علوان2130131522070049

اآلداب/الجامعة المستنصرية465اعدادية االنتصار للبناتادبيشهد واثق جليل حسن2131131522091087

اآلداب/الجامعة المستنصرية465ثانوية االعتدال للبناتادبيرقيه عون عباس محل2132131522077021

اآلداب/الجامعة المستنصرية465اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعباس جاسم محمد حسين2133131521012070

اآلداب/الجامعة المستنصرية465ثانوية الرافدين للبناتادبيدينا ابراهيم باوه كاظم2134131522095019

اآلداب/الجامعة المستنصرية464اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي حسين علي نصر هللا2135131521012087

اآلداب/الجامعة المستنصرية464اعداديةالفاروق للبنينادبيحسين علي حميد عوده2136131521014033

اآلداب/الجامعة المستنصرية464ثانوية الثورة العربية للبناتادبيرنده صبيح جلود حمد2137131522093045

اآلداب/الجامعة المستنصرية464اعدادية المركزية للبناتادبيساره عبد السالم يوسف شوكت2138131522119021

اآلداب/الجامعة المستنصرية464ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينادبيغزوان رعد صبحي حسن2139131521259050

اآلداب/الجامعة المستنصرية463ثانوية االسوار للبناتادبيزينب فالح حسن فرج2140131522076017

اآلداب/الجامعة المستنصرية463ثانوية الزهراء للبناتادبيسجى عبد الكريم فاضل ابراهيم2141131522097018

اآلداب/الجامعة المستنصرية462اعدادية بلقيس للبناتادبيرفل اكرم فرج عبد الحسين2142131522071056
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اآلداب/الجامعة المستنصرية462اعدادية الفراتين للبنينادبيرضوان علي اصغر فاضل2143131521042054

اآلداب/الجامعة المستنصرية461اعدادية االعظمية للبناتادبيريم فاضل محمد علي2144131522073058

اآلداب/الجامعة المستنصرية461اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب علي حسون علي2145131522094037

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية السويس للبنينادبيمحمد سعد محمود كاظم2146131521006098

اآلداب/الجامعة المستنصرية460ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتادبيمريم مصطفى اسماعيل مهدي2147131522124009

اآلداب/الجامعة المستنصرية460ثانوية النعمان للبناتادبيهند عامر عبد هللا محمد قاسم2148131522102039

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية االنتصار للبناتادبيساره فاضل طالع صطم2149131522091068

اآلداب/الجامعة المستنصرية460ثانوية زهو العراق للبناتادبيرفاه وسام جبار خضير2150131522078028

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيزياد طارق فوزي حمود2151131521007027

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية االنصار للبنينادبيسجاد عامر علي تقي2152131521003037

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمنتظر صالح جبار فاضل2153131521012152

اآلداب/الجامعة المستنصرية460اعدادية صالح الدين للبنينادبيسجاد محمد خلف عواد2154131521008034

اآلداب/الجامعة المستنصرية460ثانوية البسالة للبناتادبيرشا راضي جهاد كاظم2155131522092041

اآلداب/الجامعة المستنصرية459ثانوية حطين المسائية للبنينادبيعقيل نبيل عبد الرضا فتالي2156131521252068

اآلداب/الجامعة المستنصرية459ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيرسل صفوان مدحت سري2157131522112021

اآلداب/الجامعة المستنصرية459ثانوية االعتدال للبناتادبينبأ احمد علوان لاير2158131522077058

اآلداب/الجامعة المستنصرية459ثانوية الكرامة للبناتادبيزهراء جاسم محمد عباس2159131522101046

اآلداب/الجامعة المستنصرية459اعدادية عدن للبناتادبيزهراء علي مرتضى عباس2160131522106031

اآلداب/الجامعة المستنصرية459اعدادية الصفا للبنينادبيفاروق علي حميد مهدي2161131521029060

اآلداب/الجامعة المستنصرية459اعدادية االعظمية للبناتادبيسلمى سامي شاكر محمود نديم2162131522073080

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية الشماسية للبنينادبيعبد الرحمن عامر حمودي عبد هللا2163131521023030

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية الوزيرية للبناتادبياميره محمد غسان عبد الجبار2164131522074005

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية االعظمية للبناتادبيبنين صالح محمد عبد2165131522073030

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية القناة للبناتادبيزينب شوكت علي عبد الرحمن2166131522072026

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية الخنساء للبناتادبيايات ابراهيم كاظم حمادي2167131522094008

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية الوزيرية للبناتادبيامل لؤي عزيز مجيد2168131522074004

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية االعظمية للبنينادبياسامه زيد طارق ابراهيم2169131521001012

اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية األجيال النموذجية األهلية للبنينادبيخزيمه محسن سعيد منشد2170131521040006

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية المركزية للبناتادبيزينب حسين غازي فرهود2171131522119019

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية السيف العربي للبناتادبيدعاء سعيد خضير سعيد2172131522111031

اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية الكرامة للبناتادبينور محمود عبد جاسم2173131522101094

اآلداب/الجامعة المستنصرية458اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد غانم ابراهيم حسوني2174131521042124

اآلداب/الجامعة المستنصرية458ثانوية الرافدين للبناتادبيحوراء ثامر حسين خضر2175131522095017

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء عمار احمد غالم علي2176131522118074
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اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية القناة للبناتادبيغفران قيس شاكر اسماعيل2177131522072042

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية الوزيرية للبناتادبيتبارك محسن عبيد جار هللا2178131522074007

اآلداب/الجامعة المستنصرية457ثانوية القاهرة للبناتادبيسليل جميل شمخي عامر2179131522100036

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية صالح الدين للبنينادبيمصطفى قاسم جواد كاظم2180131521008088

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية عكاظ  للبنينادبياحمد قاسم رشيد دهلوس2181131521024009

اآلداب/الجامعة المستنصرية457ثانوية الرافدين للبناتادبيالزهراء عامر عسكر قيصر2182131522095011

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية االعظمية للبناتادبيايمان عبد الواحد عمر خلف2183131522073026

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية الفراتين للبنينادبيابراهيم احمد مصطفى شعيب2184131521042001

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية الرشد للبناتادبيعذراء هادي صيوان عكار2185131522109052

اآلداب/الجامعة المستنصرية457اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيايضاح عبد الكريم فليح حسن2186131522086013

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية الشعب للبناتادبيلمى عامر حربي عباس2187131522098115

اآلداب/الجامعة المستنصرية456ثانوية حطين للبناتادبيايالف مثنى محمود سعيد2188131522103006

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية عدن للبناتادبيشيماء حسن علي سلوم2189131522106053

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية يافا للبناتادبيحنين حسن محمد جابر2190131522107032

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية المستنصرية للبنينادبييوسف عصام محمد عباس2191131521031046

اآلداب/الجامعة المستنصرية456اعدادية الشعب للبناتادبينور الهدى نافع عباس جبر2192131522098139

اآلداب/الجامعة المستنصرية455ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيمصطفى احمد محمد درب2193131521034069

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيسجاد حميد حسين عبد هللا2194131521026031

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية الفردوس للبناتادبيضحى صالح حميدي وحيد2195131522118115

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد صبحي غضبان شحيت2196131521012005

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسجاد عالء محسن سيد2197131521012056

اآلداب/الجامعة المستنصرية455ثانوية ابابيل للبنينادبيعلي جميل عبد المجيد كاظم2198131521011076

اآلداب/الجامعة المستنصرية455اعدادية الفراتين للبنينادبيعبد هللا خالد محمد حسين2199131521042074

اآلداب/الجامعة المستنصرية455ثانوية االسوار للبناتادبيهدى ماهر عواد رحمن2200131522076046

اآلداب/الجامعة المستنصرية454النازحونادبيذو الفقار رعد علي يوسف2201131521500006

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية السياب للبنينادبياحمد فياض داود سلمان2202131521030014

اآلداب/الجامعة المستنصرية454ثانوية النعمان للبناتادبياسراء توفيق احمد محمد2203131522102002

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية الشعب للبناتادبيغدير عبد الحكيم حميد سيد2204131522098101

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية االعظمية للبناتادبينبأ عادل ذنون عزيز2205131522073129

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية االنصار للبنينادبيعبد العزيز حيدر محسن خلف2206131521003045

اآلداب/الجامعة المستنصرية454ثانوية الثورة العربية للبناتادبيزهراء مهدي كريم فزع2207131522093068

اآلداب/الجامعة المستنصرية454إعدادية الفراهيدي للبنينادبيمهند هاشم عباس حميد2208131521015074

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية السيف العربي للبناتادبيحنين صاحب داود سلمان2209131522111024

اآلداب/الجامعة المستنصرية454اعدادية بغداد للبناتادبيحوراء صالح موسى حسين2210131522070008
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اآلداب/الجامعة المستنصرية453اعدادية االعظمية للبناتادبينور سعد عبد الجبار مهدي2211131522073133

اآلداب/الجامعة المستنصرية453اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي جواد كاظم جواد هاشم2212131521012085

اآلداب/الجامعة المستنصرية453ثانوية الفيحاء للبناتادبيزينب ضياء ياكوت رويح2213131522084010

اآلداب/الجامعة المستنصرية453اعدادية القناة للبناتادبيهاله سالم مطلك موزان2214131522072058

اآلداب/الجامعة المستنصرية453اعدادية بلقيس للبناتادبيرياحين رعد شنيف اسود2215131522071064

اآلداب/الجامعة المستنصرية453اعدادية االنتصار للبناتادبيمينا احمد مؤيد ابراهيم2216131522091120

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية السويس للبنينادبيمحمد احمد ابراهيم صالح2217131521006095

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية القناة للبناتادبيايه سمير حاتم عبيد2218131522072009

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية القناة للبناتادبيزينه محمود شاكر محمود2219131522072030

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية الفردوس للبناتادبيرحمه رحيم تلع عذيب2220131522118051

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية الخنساء للبناتادبيهبه سامي جميل خليف2221131522094083

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية يافا للبناتادبيرواء قحطان عبد هللا خضير2222131522107055

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا محمد صبحي عبد الواحد2223131521030076

اآلداب/الجامعة المستنصرية452اعدادية السياب للبنينادبياحمد باسم كاظم غضيب2224131521030006

اآلداب/الجامعة المستنصرية451ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيمحمد ضياء كاظم ياسين2225131521034062

اآلداب/الجامعة المستنصرية451اعدادية الصفا للبنينادبيمحمد قاسم حسن كاظم2226131521029074

اآلداب/الجامعة المستنصرية451مدرسة بغداد االهلية في اسطنبولادبيعلي كريم حمزة خياله2227131521215002

اآلداب/الجامعة المستنصرية451اعدادية السياب للبنينادبييوسف ياسين طه امين2228131521030159

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية497اعدادية االعظمية للبناتعلميميس عماد عون محمود2229131512073121

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية471اعدادية صالح الدين للبنينادبيمرتضى فوزي حسين عليوي2230131521008081

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453ثانوية القاهرة للبناتادبيحوراء ستار جبر مظهر2231131522100011

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية449اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتبارك ماجد عبد الزهره صالح2232131522086019

معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/الجامعة المستنصرية449اعدادية االعظمية للبناتادبيامنه محمد صبري جمعه2233131522073019

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية548ثانوية المناهل للبناتعلميزينب شعالن محمد محيسن2234131512126013

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية540اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميزهراء هاشم طابور غضب2235131512086047

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية529ثانوية السيدة عائشة للبناتعلميزهراء شعالن محمد محيسن2236131512123010

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية523اعدادية االنتصار للبناتعلمييسرى عبد اللطيف محمود حميد2237131512091185

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية521اعدادية عكاظ  للبنينعلميمحمد علي محمد سعيد ابراهيم2238131511024043

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية519اعدادية االنصار للبنينعلميمحمد رائد حميد ويس2239131511003180

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية518اعدادية االنتصار للبناتعلميموج شهاب احمد حمودي2240131512091159

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية517اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميزهراء عقيل مسلم داود2241131512086043

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية512اعدادية الفردوس للبناتعلمييقين محمود عبد هللا زغير2242131512118271

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية511.2ثانوية كلية بغداد للبنينعلميالمنتظر حسن كعيد لواخ2243131511020022

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية511اعدادية الحريري للبناتعلميمريم احمد ناصر كريم2244131512117206
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية511ثانوية الرافدين للبناتعلميديانا سهيل منصور عباس2245131512095012

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية511ثانوية ام البنين للبناتعلميمريم عباس ابراهيم مهدي2246131512080048

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية511ثانوية اإلخالص المسائية للبناتعلميضحى نوري عبد الزهره شلش2247131512285012

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية510ثانوية االستقالل للبناتعلميايه ياوز عبد المناف شاكر2248131512075007

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية509اعدادية صالح الدين للبنينعلميابراهيم عبد المنعم علي اكبر علي2249131511008004

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية508اعداديةالفاروق للبنينعلميعلي عادل ملك رضا2250131511014062

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية508اعدادية االعظمية للبنينعلميمصعب عالء عباس علوان2251131511001195

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية507اعدادية االنتصار للبناتعلمينورس مصطفى محمد وهيب2252131512091174

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية507اعدادية الشعب للبناتعلميسماح رحيم عودة زياوي2253131512098059

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية506اعدادية السويس للبنينعلمياحمد طه شهاب احمد2254131511006006

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية506اعدادية االمام الصادق للبنينعلميسجاد نجم عبد هللا لفتة2255131511002048

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية506ثانوية شمس الحرية للبناتعلميهبه عبد الرزاق جبار حسين2256131512079040

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية505ثانوية الرافدين للبناتعلميزهراء حميد عبد المطلب عبد الحميد2257131512095018

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية505ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميعلياء حسين عباس عبد الحسين2258131512121072

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية505ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميحسين حيدر عبد الرضا حسين2259131511022055

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية505اعدادية الخنساء للبناتعلميمريم قاسم مسير سوادي2260131512094072

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية504ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلمياحمد محمد اسماعيل شكر2261131511034010

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية504اعدادية الرسالة للبنينعلمياحمد سعد جبار احمد2262131511005005

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503إعدادية الفراهيدي للبنينعلميزيد قصي صاحب علي2263131511015028

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميبان جواد مهدي جواد2264131512089015

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503اعدادية االعظمية للبناتعلميايه عبد الرحيم عبد الكريم محمود2265131512073022

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503اعدادية الحريري للبناتعلميزهراء سليم عبد المطلب علي2266131512117107

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503ثانوية النعمان للبناتعلميهبه عامر ابراهيم سعيد2267131512102044

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية503مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميمحمد حميد ألياس امين2268131511216044

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية502اعدادية االنتصار للبناتعلميفاطمه عدنان علوان غضبان2269131512091141

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية502(ع)ايران مدارس االمام علي علميعمار علي اصغر خليل جعفر2270131511205020

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية501اعدادية وادي الرافدين للبنينعلميمصطفى جاسم محمد حسن2271131511026051

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية501ثانوية البسالة للبناتعلميشهد احمد علي حسين2272131512092060

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية501اعدادية الشعب للبناتعلميحوراء مهدي صالح عبود2273131512098025

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500اعدادية االنتصار للبناتعلميبنين عبد العزيز عبد اللطيف محمد حسين2274131512091041

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500اعدادية الفردوس للبناتعلميسجى سليم جاسب حسين2275131512118151

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية500ثانوية الكرامة للبناتعلميبتول قيس حمزه عبود2276131512101013

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499اعدادية الشماسية للبنينعلميعلي حسن اسماعيل غنو2277131511023038

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499ثانوية حطين للبناتعلمينور صالح حسن زاير2278131512103075

164 من 67صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية499اعدادية الحريري للبناتعلميفرح نمير اسماعيل حسين2279131512117198

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية الفردوس للبناتعلميشهد صباح ثجيل حلبوص2280131512118170

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية االعظمية للبناتعلميرانيا سامر حياوي حسن2281131512073043

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية الحريري للبناتعلميضحى كاظم محمد غضب2282131512117175

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498ثانوية زهو العراق للبناتعلميافنان علي عبد الستار عبد الكريم2283131512078006

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية الرسالة للبنينعلميمصطفى ماجد مزيد جميل2284131511005176

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية498اعدادية االمام الصادق للبنينعلميعلي عبد الستار جبار هاشم2285131511002074

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية497.6ثانوية المتميزينعلميمصطفى سالم حمزه مهدي2286131511016107

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية497اعدادية الخنساء للبناتعلميهديل حامد عبود حسين2287131512094081

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية497اعدادية االنتصار للبناتعلمياميره رعد محسن مهدي2288131512091026

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية496اعدادية بلقيس للبناتعلميحنين مولود فيحان مهاوش2289131512071041

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية496اعدادية بغداد للبناتعلميتقى صبيح فاخر كريم2290131512070037

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية496اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميعلي لطيف عبد العزيز صادق2291131511009055

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية496ثانوية الطف المسائية للبنينعلميوليد حامد رشك حميدي2292131511257084

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد علي محمد جواد جابر2293131511010011

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية495ثانوية االعتدال للبناتعلميفاطمه محمد حسين عبد2294131512077016

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494.2االعدادية المركزية للبنينعلميعلي حسين طاهر بنيان2295131511010074

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية السويس للبنينعلميهشام ناظم حسين عبد علي2296131511006082

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494اعدادية دجلة الخير للبنينعلميمرتضى عبد هللا عبد الغفار حطاب2297131511038024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية494ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعلي النشمي ضياء الدين عبد خالد2298131511022118

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية493اعدادية وادي الرافدين للبنينعلميمالك جمعه كامل وحيد2299131511026042

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية493اعدادية عكاظ  للبنينعلميياسر حامد منذر عبد هللا2300131511024054

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية493اعدادية الحريري للبناتعلميزهراء سعد محمود نديم اسماعيل2301131512117106

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية525ثانوية ام البنين للبناتادبيايات ضياء محمد علي زباله2302131522080002

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية521الخارجياتادبيرؤى حافظ ياسين عبد2303131522401012

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية506اعدادية الشماسية للبنينادبيمخلد فاضل كريم صالح2304131521023061

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية501ثانوية حطين للبناتادبيايه زعيم شاكر كاظم2305131522103008

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية501اعدادية الشماسية للبنينادبيعبد هللا احمد هاشم هادي2306131521023033

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية497ثانوية النعمان للبناتادبيضحى حامد جاسم محمد2307131522102027

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية490اعدادية بلقيس للبناتادبينور زهير داود عباس2308131522071155

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية490ثانوية االفكار للبناتادبيرنا جبار اسماعيل دحام2309131522120012

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية489اعدادية الشماسية للبنينادبيعبد هللا جاسم داود عبد هللا2310131521023034

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية488ثانوية البسالة للبناتادبيمسره عبد الرضا جاسم حمزه2311131522092090

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية488اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي حسين علك مجذاب2312131521008049
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية485ثانوية بنت الهدى للبناتادبيميالد صباح صبار علوان2313131522110018

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية482ثانوية االعتدال للبناتادبيهبه جبار عبد جوده2314131522077065

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية482ثانوية الرشيد للبناتادبيزهراء حامد جاسم جعفر2315131522096010

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية481اعدادية الشعب للبناتادبيطيبة ثائر عزت احمد2316131522098098

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية480ثانوية االستقالل للبناتادبيفاطمه حسن سعدون باهض2317131522075026

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية479اعدادية االنتصار للبناتادبيزينب محمد حسن امين2318131522091059

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية479اعدادية االنتصار للبناتادبيصفاء جبار شيحان حسن2319131522091091

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية478اعدادية يافا للبناتادبيدعاء عباس خلف جحف2320131522107041

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية478ثانوية ام البنين للبناتادبيايه ضياء حسين صالح2321131522080003

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية477اعدادية بلقيس للبناتادبياالء علي خماس حسين2322131522071015

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية474اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيعباس كريم مجيد عطيه2323131521013028

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية474اعدادية بلقيس للبناتادبيمنى احمد نجم عبود2324131522071142

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية474ثانوية حطين للبناتادبيفاطمه علي حسن عبود2325131522103055

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبياحمد فالح جبار فياض2326131521004008

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472ثانوية شمس الحرية للبناتادبينجالء سعد عباده صالح2327131522079037

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية472ثانوية ام البنين للبناتادبيطف حيدر محمد صبري عبد2328131522080045

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية471اعدادية الشعب للبناتادبيشهد علي محسن هذال2329131522098094

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية471ثانوية حطين للبناتادبينور محمد حنون محمد2330131522103069

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية470ثانوية حنين النموذجية للبناتادبيايه نبيل عبد الرزاق مهدي2331131522104008

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية470ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبييحيى فالح محسن عبيد2332131521172009

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية470ثانوية الثورة العربية للبناتادبيساره قاسم سلمان جبر2333131522093080

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية470ثانوية البسالة للبناتادبيزينب جبار غانم عبيد2334131522092054

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية468ثانوية حطين للبناتادبياسيل عدنان خلف عبد عون2335131522103001

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية468اعدادية دجلة الخير للبنينادبيمحمود باسم جاسم محمد2336131521038040

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية468اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمحمد حميد عبد احمد2337131521004054

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية468ثانوية زهو العراق للبناتادبيامنه عدي محمد حسين2338131522078002

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعباس هادي مشيل غويفل2339131521012073

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسين علي صالح غالي2340131521012034

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467اعدادية دجلة الخير للبنينادبيمرتضى عبد الكريم جبار مساعد2341131521038041

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية467اعدادية عدن للبناتادبيمينا ياسر محمد شنيح2342131522106066

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية466اعدادية المتنبي للبنينادبيكرار زوني صبر موزان2343131521017103

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية466ثانوية البسالة للبناتادبيرسل رسول جبار كباشي2344131522092038

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية466اعدادية يافا للبناتادبيتبارك كريم زغير غضيب2345131522107028

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية466اعدادية االمام الصادق للبنينادبيابراهيم سليم حاتم جابر2346131521002002
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيعمر هادي محمود عبد هللا2347131521171011

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية االمام الصادق للبنينادبيامير احمد كاظم راشد2348131521002012

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية االنصار للبنينادبيحسين نصير حسين عطيه2349131521003024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465اعدادية السياب للبنينادبيكرار بدر حسين حنش2350131521030107

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية465ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيايهاب حسين ذنون محمد2351131521034011

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمحمد الباقر جبار حنش صابط2352131521002071

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية يافا للبناتادبيزهراء حسين محمد كاظم2353131522107061

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464ثانوية بنت الهدى للبناتادبيايه محمد شهاب احمد2354131522110003

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية الشعب للبناتادبيوقار عزيز مجبل نعمه2355131522098166

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية يافا للبناتادبيزينب مهدي حسان كريم2356131522107076

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464اعدادية االعظمية للبناتادبيريام حسام علي خليل2357131522073055

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية464ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيايه فارس زيدان سعود2358131522112009

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيطيبه عادل رفعت شوكت2359131522105038

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463ثانوية البسالة للبناتادبيحوراء جواد خلف حردان2360131522092025

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462ثانوية زهو العراق للبناتادبيرغد مظفر مسلم موزان2361131522078027

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية السيف العربي للبناتادبيبسمه محمد مسير محمد2362131522111015

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية يافا للبناتادبيايه عزيز معن دخينه2363131522107016

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462ثانوية البسالة للبناتادبيزينه فالح حسن علوان2364131522092063

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462اعدادية االنتصار للبناتادبيلجين عبد المنعم عبد السالم سلمان2365131522091110

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية462ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيعمر سالم بدر شكر2366131521034054

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيمحمد باسل نجم نعمه2367131521171013

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسيف حسين عبد جعفر2368131521012065

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيسماح عادل عبد الكريم جاسم2369131522112024

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية461ثانوية االفكار للبناتادبيفاطمه احمد عبد منديل2370131522120020

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيبالل رباح مجيد احمد2371131521256009

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية االمام الباقر للبنينادبيالسجاد فالح حسن فهد2372131521032001

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية السياب للبنينادبيحسين فاضل جبر علي2373131521030046

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمصطفى حميد ورور عيسى2374131521004064

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية المتنبي للبنينادبيكرار ناجي سلمان وضاح2375131521017106

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية يافا للبناتادبيمالك طارق عليوي عباس2376131522107113

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460اعدادية االنتصار للبناتادبيهدير كمال صبحي صالح2377131522091149

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية زهو العراق للبناتادبيشهد علي عبد اللطيف سلمان2378131522078050

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية460ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيصالح قاسم عطيه فهد2379131521172002

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459ثانوية الفوز للبناتادبيموج ناطق العيبي زامل2380131522099069
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459ثانوية الفسطاط للبنينادبيعلي باسل علي كاظم2381131521033026

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمصطفى حازم محمد جاسم2382131521002094

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية459اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمد جبار مهدي صالح2383131521001084

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458ثانوية حطين للبناتادبيعذراء علي عبد الحسين محسن2384131522103048

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسجاد رحيم كاظم مطشر2385131521012054

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيكرار قاسم مهدي كريدي2386131521013041

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية458اعدادية الوزيرية للبناتادبيصفا عدنان محمد احمد2387131522074022

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457الخارجيونادبيمحمد عبد السالم شهيد ياسين2388131521400139

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457ثانوية الكرامة للبناتادبيود عالء طالب جابر2389131522101103

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبييزن تحسين جعفر عبيد2390131521013058

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيحسين كريم حسين محمد2391131521013012

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبينور ماجد فاضل محمد2392131522105057

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء احمد صابر جبار2393131522094027

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية457ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيرقيه اركان احمد سكران2394131522112022

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456ثانوية الفوز للبناتادبيحنين شهاب جواد محمد2395131522099022

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية الشعب للبناتادبينور مهدي صالح نعمه2396131522098146

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيكرار محمد حسين علي2397131521013042

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية الشماسية للبنينادبيزيدون حازم حكيم نصيف2398131521023023

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية الفردوس للبناتادبيغفران علي فرحان علي2399131522118122

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبياحمد جمال علوان سلمان2400131521007003

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456اعدادية بغداد للبناتادبيميالد مهند لطيف محمد2401131522070050

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية456الخارجيونادبيسالم اصديد داود مهدي2402131521400072

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية االمام الصادق للبنينادبياحمد حسن عبد الحسن ظاهر2403131521002004

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية عكاظ  للبنينادبيمرتضى علي حسين علي2404131521024083

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455ثانوية شمس الحرية للبناتادبينور سميع احمد سعيد2405131522079039

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية االعظمية للبناتادبيلبنى عمار حاتم عبد هللا2406131522073114

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية الصفا للبنينادبيمحمد فراس خضر عبد القادر2407131521029073

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي عبد الحسن جواد كاظم2408131521012095

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية عدن للبناتادبيهيا لطيف علي يار علي2409131522106077

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية االعظمية للبناتادبيحنين صباح خضير عباس2410131522073038

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية455اعدادية يافا للبناتادبيوفاء حسين عسكر عوده2411131522107134

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية الفردوس للبناتادبيرغدة رائد كاظم محسن2412131522118056

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية الفردوس للبناتادبيسجى احمد سليم سعيد2413131522118099

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيحسين عالء كاظم حاتم2414131521025017
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التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454ثانوية الفسطاط للبنينادبيمرتضى زهير ابراهيم نصيف2415131521033042

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454ثانوية ام البنين للبناتادبيابرار محمد عبد حسن2416131522080001

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية الصفا للبنينادبيوليد عمر وليد عبد الكريم2417131521029097

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية454اعدادية الفردوس للبناتادبيرحاب حميد عالوي اسود2418131522118050

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453ثانوية حطين للبناتادبيصبا سعدون طه ابراهيم2419131522103043

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد احمد عوده خريبط2420131521250078

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيسجاد انسام يونس عبد الرحيم2421131521034031

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية دجلة الخير للبنينادبيايمن باسم محمد ابراهيم2422131521038003

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية دجلة الخير للبنينادبيكرار ماجد عبود حسين2423131521038031

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453ثانوية االعتدال للبناتادبيمروه حسن هاشم راضي2424131522077053

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453ثانوية االعتدال للبناتادبينور غانم غالي فليح2425131522077064

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453ثانوية االعتدال للبناتادبيهديل جبار عبد جوده2426131522077066

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمختار مسلم حسين صفر2427131521026073

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية السياب للبنينادبيمحمد سعدي رشيد وتر2428131521030117

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيمسلم عبد الحسن جبر خليفه2429131521013051

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية الشماسية للبنينادبيضرغام علي سجاد حسين2430131521023028

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453ثانوية ابابيل للبنينادبيهادي حازم هادي علوان2431131521011146

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية القناة للبناتادبياسراء محمد ناصر فرحان2432131522072005

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية الوزيرية للبناتادبيسماهر اعرابي سيد علي احمد2433131522074019

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية453اعدادية يافا للبناتادبيزهراء باسم محسن حسن2434131522107058

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية الشعب للبناتادبيهدى جاسم داود سلمان2435131522098156

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيهدى عبد علي محمد جبر2436131522284031

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452ثانوية العراق العظيم المختلطةادبياحمد رعد عبد هللا محمد2437131521171003

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية السويس للبنينادبيمهند محمد فاضل داود2438131521006127

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمحمد جمعه دكسن عبد الحسن2439131521002075

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية الشماسية للبنينادبيمحمد مهدي ذيبان علي2440131521023060

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمصعب محمود لطيف ذياب2441131521009083

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيافراح حمد شهاب حمد2442131522112003

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية452اعدادية يافا للبناتادبيزينب جبار عباس علوان2443131522107070

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451ثانوية العراق العظيم المختلطةادبييوسف هشام حاتم حسين2444131521171021

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيمرتضى حسين عليوي جاسم2445131521013049

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية الرشد للبناتادبيمريم عبد اللطيف شريف عايد2446131522109059

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451ثانوية ابابيل للبنينادبيسجاد طارق حميد رحيمه2447131521011053

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية صالح الدين للبنينادبيمهدي حمدي علي كاطع2448131521008097

164 من 72صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيابراهيم منشد مطلك خلف2449131521251002

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية451اعدادية يافا للبناتادبيمريم عبد الكريم عباس محمد2450131522107112

التربية االساسية/الجامعة المستنصرية450اعدادية عكاظ  للبنينادبيموسى جعفر عباس حسين2451131521024092

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية508اعدادية االمام الصادق للبنينعلميعلي مجيد توفبق اسماعيل2452131511002080

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية506اعدادية صالح الدين للبنينعلمياحمد عبد العزيز فليح حسن2453131511008025

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية501ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعبد هللا حازم خضير علوان2454131511022104

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية497ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميزهراء وليد اكرم حسين2455131512104030

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية497اعدادية بغداد للبناتعلميرند عماد ناجي كاظم2456131512070077

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية497اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميدينا علي ابراهيم سلمان2457131512086029

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية495.2ثانوية المتميزينعلميمصطفى هشام محمود حسن2458131511016114

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية492.6ثانوية المودة األهلية للبناتعلميشمس عماد مدحت عبد الجبار2459131512082005

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية492ثانوية شمس الحرية للبناتعلميسماح محمد كاظم جواد2460131512079025

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية492اعدادية السويس للبنينعلمياالحمد محمود شاكر محمود2461131511006011

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية491ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميزينب منير رؤوف عبد االمير2462131512089048

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية487ثانوية ام البنين للبناتعلميرسل ميثم مكي كاظم2463131512080015

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية484.6االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا سليم لطيف محمد2464131511010063

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية484اعدادية الشعب المسائية للبنينعلميمهدي قاسم فرحان ضامن2465131511250123

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية484ثانوية المناهل للبناتعلمياسراء عباس عودة عبود2466131512126002

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية481ثانوية الفيحاء للبناتعلميهند محسن نصر هللا جاسم2467131512084017

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية464اعدادية بلقيس للبناتادبيرامية ابراهيم عبد هللا ياسين2468131522071045

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية453اعدادية المركزية للبناتادبيغصون موفق محمد علي حسين2469131522119033

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية453اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيحسنين هادي يونس زاير2470131521007021

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية448اعدادية السياب للبنينادبيعلي عبد الكريم كاظم عباس2471131521030090

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية447اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد علي جعفر فلحي شغي2472131521024078

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية446إعدادية الفراهيدي للبنينادبيسعد غسان ابراهيم محمود2473131521015025

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيمحمد صاحب محمد حسين2474131521034061

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية445ثانوية ابابيل للبنينادبيحسن ماجد كاظم شنجار2475131521011029

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية444ثانوية ابابيل للبنينادبينايف سعد نايف عبد الكريم2476131521011145

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443اعدادية المتنبي للبنينادبيصادق رحيم سلمان حسين2477131521017046

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية443ثانوية ابابيل للبنينادبيصادق جعفر هاشم راضي2478131521011059

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442ثانوية ام البنين للبناتادبيايه ياس خضير عباس2479131522080005

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442اعدادية االنصار للبنينادبيمحمد جاسم مهدي صالح2480131521003068

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية442الخارجياتادبيورود سمير مرتضى محسن2481131522401071

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441ثانوية الطف المسائية للبنينادبيعلي خلف لعيبي عوده2482131521257051
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السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441الخارجيونادبيسيف بسام خالد كامل2483131521400073

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441ثانوية الكرامة للبناتادبياسراء عدنان ابراهيم عبد2484131522101004

السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية441ثانوية النعمان للبناتادبيسالي ماجد خالد خماس2485131522102024

الطب/جامعة البصرة686.2ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمحمد اسعد عبد العزيز حسين2486131511020088

الطب/جامعة البصرة685ثانوية المتميزاتعلميبينات احمد منير عبد الودود2487131512108016

الهندسة/جامعة البصرة656.3ثانوية القيروان للمتميزينعلميحسن علي فرحان لفته2488131511037007

العلوم/جامعة البصرة582(ع)ايران مدارس االمام علي علميزهراء محمد اسماعيل صالح2489131512205016

القانون/جامعة البصرة521اعدادية الفراتين للبنينادبيامير محمود شاكر لوتي2490131521042027

طب االسنان/جامعة الموصل675.9االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى محمود جاسم محمد2491131511010125

طب االسنان/جامعة الموصل672اعدادية االنصار للبنينعلمياحمد عمار علي عبد هللا2492131511003022

طب االسنان/جامعة الموصل670ثانوية المتميزينعلميابراهيم جمال ابراهيم فرج2493131511016001

طب االسنان/جامعة الموصل668.4ثانوية كلية بغداد للبنينعلمياسامه صالح كريم ابراهيم2494131511020020

طب االسنان/جامعة الموصل667.9ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمحمد علي جويد عبد الحسن2495131511020104

الصيدلة/جامعة الموصل667.4ثانوية المتميزينعلميعلي محمد طشيش شخير2496131511016078

الصيدلة/جامعة الموصل667.4ثانوية المتميزاتعلميمنن محمد عبد الحسين شاكر2497131512108073

الصيدلة/جامعة الموصل666.8ثانوية المتميزينعلميمحمد عادل محمد خميس2498131511016098

الهندسة/جامعة الموصل642اعدادية االعظمية للبنينعلميمحمد انمار سعيد مصطفى2499131511001153

الهندسة/جامعة الموصل639مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميجنان عبد القادر علي عزو2500131512216008

الهندسة/جامعة الموصل638مدرسة بغداد االهلية في اسطنبولعلميعبد الرحمن فائز عبد الجبار داود2501131511215015

الهندسة/جامعة الموصل631اعدادية الصفا للبنينعلميمحمد عبد اللطيف حسن محمود2502131511029106

الهندسة/جامعة الموصل622.4ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميالحكم محمد فاضل خليفه2503131511022031

الهندسة/جامعة الموصل617مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميتيسير هشام محمد علي2504131512216006

الهندسة/جامعة الموصل615اعدادية المتنبي للبنينعلميعبد هللا محمود عبد الحميد خميس2505131511017051

الهندسة/جامعة الموصل613اعدادية السياب للبنينعلميعبد المهيمن عالء عبد الزهره فالح2506131511030093

الهندسة/جامعة الموصل610مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميعلي عبد القادر علي عبد هللا2507131511216036

الهندسة/جامعة الموصل608.6االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا محمد صالح الدين محمد2508131511010066

الهندسة/جامعة الموصل606مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميادريس علي عبد القادر موسى2509131511216005

الهندسة/جامعة الموصل603مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميايوب علي عبد القادر موسى2510131511216011

الهندسة/جامعة الموصل603اعدادية الحريري للبناتعلميدانيه عمر عبد الغفور جبار2511131512117066

الهندسة/جامعة الموصل600االعدادية المركزية للبنينعلميابراهيم علي محمد عود2512131511010006

الهندسة/جامعة الموصل597اعدادية االعظمية للبناتعلميشهب احمد شهاب احمد2513131512073088

الهندسة/جامعة الموصل596ثانوية زهو العراق للبناتعلمياسالم ماجد محمد محمود2514131512078004

الهندسة/جامعة الموصل596مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميفرح معن صالح عبوش2515131512216025

الهندسة/جامعة الموصل591مدرسة دار السالم االهلية في تركيا غازي عنتابعلميندى نوفل أحمد حسن2516131512218004
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الهندسة/جامعة الموصل586مدرسة بغداد االهلية في اسطنبولعلميمحمد عبد الستار أحمد عزيز2517131511215021

الهندسة/جامعة الموصل579.4ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمحمود علي حسين عباس2518131511020111

الهندسة/جامعة الموصل576مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميمحمد خليل ابراهيم دبو2519131511216046

العلوم/جامعة الموصل545تركي- مدرسة نينوى العراقية الثانوية الخاصة للبنين علميمحمد خليل إبراهيم حسين2520131511211015

العلوم/جامعة الموصل518اعدادية االنتصار للبناتعلميرقيه نعمه سلمان محمد علي2521131512091071

العلوم/جامعة الموصل509اعدادية االعظمية للبنينعلميقيس عامر قاسم حميد2522131511001147

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل563اعدادية الوزيرية للبناتعلميرحمه عبد الرحمن حازم عبد الرحمن2523131512074011

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506اعدادية الرسالة للبنينعلميعادل جعفر طه صالح2524131511005084

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505ثانوية الرشيد للبناتعلميتبارك سعد احمد نامدار2525131512096015

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505اعدادية االمام الصادق للبنينعلميباقر رياض صدام خالد2526131511002015

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505ثانوية كلية بغداد للبنينعلميابراهيم مهند يوسف ابراهيم2527131511020005

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504اعدادية السيف العربي للبناتعلميزينب فؤاد منصور حسين2528131512111040

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علمياحمد حسين مظلوم عيدان2529131511025001

علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل500ثانوية ابابيل للبنينعلميحمزه سلمان تويلي منخي2530131511011040

الحقوق/جامعة الموصل463مدرسة بغداد االهلية في اسطنبولادبيوميض فاضل حاتم حمد2531131521215005

العلوم السياسية/جامعة الموصل431اعدادية الصفا للبنينادبيمحمد اكرم طه حسن2532131521029067

التمريض/جامعة الموصل550مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميعبير جاسم محمد حسين2533131512216033

االثار/جامعة الموصل453مدرسة نينوى العراقية الثانوية الخاصة للبنات تركياعلميرجا صالح عبد الباقي أحمد2534131512221004

االثار/جامعة الموصل450اعدادية االعظمية للبنينعلميمصطفى صباح محمد خليفه2535131511001185

االثار/جامعة الموصل439اعدادية االعظمية للبنينعلميحسين علي عبد االمير اسماعيل2536131511001063

االثار/جامعة الموصل428مدرسة بغداد االهلية في اسطنبولعلميعوف فخري أحمد شريف2537131511215018

االثار/جامعة الموصل426اعدادية االنتصار للبناتادبيشهد ماجد اسعد توفيق2538131522091085

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل660مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميوليد احمد محمد مجدل2539131511216065

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل657اعدادية السويس للبنينعلميصفوان ابراهيم سليم حديد2540131511006032

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل657مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميايمن عبد القادر غائب غريب2541131511216008

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652اعدادية بلقيس للبناتعلميمفاز عدنان جاسم محمد2542131512071141

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649.9االعدادية المركزية للبنينعلميعلي عيسى جعفر علي2543131511010083

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649اعدادية االمام الصادق للبنينعلميوضاح منذر محمد حمد2544131511002132

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل648ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميايه هاشم عبد حنتوش2545131512089013

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل648كوااللمبورعلميهاجر فارس عطا هللا مطلوب2546131512203016

هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل644اعدادية الشماسية للبنينعلميفرزدق عبد الهادي مرتضى علي2547131511023054

العلوم االسالمية/جامعة الموصل483مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميرغدة محمد سعيد مصطفى حسين2548131512216013

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية671.7اعدادية الحريري للبناتعلميلبنى زياد طارق عبد الرحمن2549131512117202

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية671اعدادية الرشد للبناتعلميحنان نجم عبد الزهره حنون2550131512109007
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هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمه هاشم عبيد موسى2551131512094062

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669اعدادية السيف العربي للبناتعلمينهى فاضل عباس عبد هللا2552131512111069

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية669اعدادية االنتصار للبناتعلميرويدة باسم حميد هادي2553131512091073

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية668.9ثانوية المتميزاتعلميزهراء محمد نزار يونس2554131512108039

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية668اعدادية االنتصار للبناتعلميرغده مظفر محمد صبيح حسن2555131512091068

هندسة العمارة/الجامعة التكنلوجية668ثانوية البسالة للبناتعلميديانا علي جاسم علي2556131512092028

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672.3اعدادية بغداد للبناتعلميطيبه محمد حسين علي2557131512070132

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672ثانوية الفوز للبناتعلميايات غيث علي حسين2558131512099004

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميعلي محسن علي رشيد2559131511012177

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672ثانوية زهو العراق للبناتعلميرسل محمد قاسم زايد2560131512078017

هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنلوجية672اعدادية االنتصار للبناتعلميصفا سالم مهدي صالح2561131512091115

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية664ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلميلبنى شهاب احمد حسين2562131512112032

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية664اعدادية بغداد للبناتعلميايه فليح داود مهنه2563131512070023

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية663اعدادية الرسالة للبنينعلميعلي عباس حسين علوان2564131511005108

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية662اعدادية بلقيس للبناتعلميحنان طه محمود احمد2565131512071038

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية661اعدادية بغداد للبناتعلميمريم حسين علي حسن2566131512070163

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية660ثانوية الفوز للبناتعلميروعه خالد راكع داود2567131512099019

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية659اعدادية الوزيرية للبناتعلميساره سمير عبد اللطيف علي2568131512074018

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية658اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء علي حسون ياسين2569131512118103

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية658اعدادية بلقيس للبناتعلميزهراء عاشور جبار حسين2570131512071064

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية658للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علميمنتظر حسين حربي مرعي2571131511025079

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية658ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميايه حامد مصطفى فرج علي2572131512105005

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية657اعدادية الشعب للبناتعلميهاله محسن عباس مشاي2573131512098105

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية657اعدادية بغداد للبناتعلمينور الزهراء ابراهيم عبود فرج2574131512070189

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية656ثانوية القاهرة للبناتعلمينور وليد عبد المحسن هندي2575131512100095

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية655ثانوية القاهرة للبناتعلميمريم محمد خليل مصطفى2576131512100082

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية654.2ثانوية المتميزاتعلميحنين اسماعيل خليل علوان2577131512108021

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية654اعدادية االعظمية للبناتعلميسجى احمد سليم داود2578131512073076

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية654ثانوية المتميزينعلميمهدي صباح مهدي حسين2579131511016119

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653اعدادية القناة للبناتعلميشمس طالل جالل مرهون2580131512072043

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية653ثانوية االستقالل للبناتعلميهبه محسن رحيم حسن2581131512075049

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652.5ثانوية كلية بغداد للبنينعلميياسين محمد كاظم عباس2582131511020133

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652ثانوية الزهراء للبناتعلميرؤى نصير زهير سلمان2583131512097021

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652اعدادية بغداد للبناتعلميشهد جواد كاظم زنيد2584131512070122
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هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية652اعدادية المتنبي للبنينعلميذو الفقار احمد عطيه نعمه2585131511017042

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651.5ثانوية المتميزاتعلميهاجر خليل لطيف عبد هللا2586131512108082

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية651.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلمينسرين جواد كاظم عبد هللا2587131512121092

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية649.2ثانوية كلية بغداد للبنينعلميفاروق عبد الباسط سعدون حامد2588131511020084

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية649اعدادية الحريري للبناتعلميهاجر خالد جبار جاسم2589131512117244

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجية647.3ثانوية كلية بغداد للبنينعلميابراهيم حسن عبد هللا مهدي2590131511020001

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية663اعدادية بلقيس للبناتعلميرحمه جابر ملك نعمه2591131512071054

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية655اعدادية الشعب للبناتعلميلبنى رعد عبد كشكول2592131512098078

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية654ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميعبد االمير طالب حسن علي2593131511034039

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية651.3اعدادية الحريري للبناتعلميسّراء هشام محمود فرج2594131512117149

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية648اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميسجاد احمد عوده خريبط2595131511012110

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية645اعدادية الفردوس للبناتعلميحوراء كاظم لعيبي بنيان2596131512118058

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية644.6ثانوية القيروان للمتميزينعلميبالل نبيل فوزي احمد2597131511037005

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية644اعدادية الفردوس للبناتعلميطيبه احمد كاظم حسين2598131512118185

هندسة الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/الجامعة التكنلوجية643ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتعلمينور ابراهيم محمد زكي ياسين2599131512124025

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية649اعدادية الحريري للبناتعلميافنان باسم ابراهيم يوسف2600131512117025

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية645اعدادية الحريري للبناتعلميلينا عامر ابراهيم محمد2601131512117204

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية643اعدادية الحريري للبناتعلميأسراء سامي حميد عبد الوهاب2602131512117004

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية643ثانوية الثورة العربية للبناتعلميغفران فاضل قاسم غضيب2603131512093082

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية642اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمحمد سليم عبيد حسن2604131511012218

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية641اعدادية الحريري للبناتعلمياالء حميد محمد محمود2605131512117027

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية640اعدادية الخنساء للبناتعلميبتول حسين عبد فلفول2606131512094014

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية639ثانوية الثورة العربية للبناتعلميدينا محمد راضي قدوري2607131512093032

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية638اعدادية الفردوس للبناتعلميغدير حسن رسن صكر2608131512118198

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية637.9اعدادية الحريري للبناتعلميصفى علي عبد الرزاق هاني اسماعيل2609131512117168

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية637اعدادية االنصار للبنينعلميعلي نجاح احمد محمد سعيد2610131511003142

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية637ثانوية القاهرة للبناتعلميرانيا علي نجم عبد2611131512100033

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية637اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميعلي سعد كاظم مجيد2612131511012164

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية636.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميفرح طارق محمد نهاد شاكر2613131512121079

هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنلوجية635ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميزينب عباس جهاد مطلك2614131512121049

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية660اعدادية عكاظ  للبنينعلمياحمد سعد طالب عطيه2615131511024002

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية646اعدادية الشعب للبناتعلميفاطمه علي عبود جاسم2616131512098073

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية643اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميعلي حبيب مزاحم جاسم2617131511012153

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية642ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميحسن اسعد عبد الصمد جاسم2618131511022047
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الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية642ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلمينور هشام عدنان لفته2619131512121096

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية641مدارس الغد االهلية للبناتعلميهبه خالد عبد الكريم حمودي2620131512114040

الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنلوجية640ثانوية حطين للبناتعلميزهراء قاسم حمود فياض2621131512103025

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية644اعدادية السياب للبنينعلميعبد الرحمن ابراهيم عبد القادر خليل2622131511030084

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية635اعدادية االعظمية للبنينعلميانس محمود شكر داود2623131511001044

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية634.6ثانوية كلية بغداد للبنينعلمياحمد فريد فؤاد حبيب2624131511020012

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633.3ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعقيل عبد الهادي مصلح حسن2625131511022116

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب كريم عبد الحسين حسن2626131512118128

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633ثانوية كلية بغداد للبنينعلميحسين طالل عبد هللا محمد2627131511020032

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية633اعدادية االمام الصادق للبنينعلميحسين ثامر حميد مجيد2628131511002027

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية632اعدادية السياب للبنينعلميداود مزهر محمد عزيز2629131511030061

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية632اعدادية وادي الرافدين للبنينعلميامير حسن عاتي عاصي2630131511026008

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629ثانوية المتميزاتعلميايه عبد الستار راضي علي2631131512108012

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية629اعدادية االعظمية للبنينعلميفراس عامر داود عباس2632131511001145

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628اعدادية الصفا للبنينعلميمحمود خالد عبد الرحمن محمد سعيد2633131511029116

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628اعدادية الحريري للبناتعلميسارة علي عادل محمد2634131512117131

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية628االعدادية المركزية للبنينعلميعمر غالب متعب حسين2635131511010091

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية627.2ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمدين مثنى جبار سرور2636131511020113

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية625ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميطه عادل علي والي2637131511022088

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية623ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلمينور الهدى سالم مزهر حسين2638131512105044

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية623اعدادية السيف العربي للبناتعلميطيبه محمد عبد المجيد سعيد2639131512111049

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية623ثانوية الزهراء للبناتعلميشهد عبد الرزاق عبد الرحمن كامل2640131512097040

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية622اعدادية الرسالة للبنينعلميسجاد ليث محمد ناصر2641131511005069

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية622االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى ثائر هاشم سلمان2642131511010116

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية622اعداديةالفاروق للبنينعلميقاسم احمد قاسم علوان2643131511014075

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية622ثانوية القاهرة للبناتعلميصفا علي عبد الحسين شمال2644131512100059

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية620اعدادية االعظمية للبناتعلميفرح عالء عباس علوان2645131512073108

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية619اعدادية الفردوس للبناتعلميهبه ياسين طه محمد2646131512118259

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية619ثانوية زهو العراق للبناتعلمينور رافد فاخر شغاتي2647131512078067

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية616ثانوية الزهراء للبناتعلميفرح عادل عبد الحسين بشير2648131512097048

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية614اعدادية االعظمية للبناتعلميامنه جمال ممدوح سلمان2649131512073011

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية614اعدادية االنتصار للبناتعلميميس غسان غانم ابراهيم2650131512091162

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية659ثانوية ابابيل للبنينعلميعلي سالم منصور فياض2651131511011072

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية657ثانوية ابابيل للبنينعلميحسن عبد الكاظم حسن عبد هللا2652131511011027
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الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية656اعدادية الفردوس للبناتعلميسؤدد رسول راضي حنتوش2653131512118137

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية649ثانوية حطين للبناتعلميرسل عبد الكريم عبد الحسين عبد2654131512103021

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية648اعدادية الرسالة للبنينعلمييوسف وليد خالد عبد الباقي2655131511005199

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية647اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمييوسف مهدي صالح حمودي2656131511012289

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية646ثانوية القاهرة للبناتعلميمروه قاسم محمد حسين2657131512100076

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية645.4ثانوية المتميزاتعلميريم عقيل مسلم كاظم2658131512108033

الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنلوجية645ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلمياحمد عطا خلف حسين2659131511022017

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية630ثانوية الزهراء للبناتعلمينور مهند صالح نصيف2660131512097065

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية629اعدادية السيف العربي للبناتعلميطيبه علي حسين علوان2661131512111048

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية629ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلميرهام عبد الرزاق كاظم محمود2662131512112019

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية628ثانوية زهو العراق للبناتعلميمريم شهاب احمد محمد2663131512078056

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية627ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميغفران حسين صحبت محمد2664131512121075

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية627اعدادية الرسالة للبنينعلميمصطفى مؤيد فاضل حسون2665131511005175

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية627اعدادية الحريري للبناتعلميصفد احمد صائب علي2666131512117167

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية626اعدادية بغداد للبناتعلمينبأ غسان عدنان عبد الرزاق2667131512070183

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية625اعدادية السياب للبنينعلميمرتضى حسون عبد النبي خلف2668131511030165

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية625اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمرتضى عوده والي سابط2669131511012240

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية625اعدادية سما بغداد للبناتعلميكالرا كوركيس كوجو سليفو2670131512087071

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية624اعدادية بغداد للبناتعلميحوراء ابراهيم فليح حسن2671131512070045

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية624اعدادية بغداد للبناتعلمينور الهدى بسام صالح مهدي2672131512070190

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجية624اعدادية عدن للبناتعلميحوراء ابراهيم عبد جمعه2673131512106012

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية653ثانوية القاهرة للبناتعلميغدير اكرم محي عاكول2674131512100069

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية649مدارس الغد االهلية للبناتعلميديمه لؤي مؤيد عبد الحسين2675131512114011

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية641(ع)ايران مدارس االمام علي علميبنين عبد الحسين محمد حسن2676131512205006

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية640.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميزينب محمد علي كاظم مهدي2677131512121053

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية640.1اعدادية بغداد للبناتعلميندى يعرب محمد علي عبد االمير2678131512070185

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية640اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميكمال عبد علي كمال سليم2679131511004057

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية639اعدادية السيف العربي للبناتعلميزهراء هيثم عبد دراج2680131512111038

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية639ثانوية المتميزاتعلميمريم مهند رشيد عبد الحميد2681131512108071

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية639ثانوية زهو العراق للبناتعلميبتول منذر مسلم محمود2682131512078009

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية638.2ثانوية المتميزاتعلميجمانه لبيد جالل محي الدين2683131512108018

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية638اعدادية السياب للبنينعلميصالح طارق عبود شبل2684131511030078

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية638اعدادية الوزيرية للبناتعلميايه يوسف حبيب يوسف2685131512074004

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنلوجية638اعدادية االنتصار للبناتعلميعائشه سلمان محمد وهيب2686131512091121
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هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية632ثانوية االستقالل للبناتعلميايناس جمال انجاد جندل2687131512075006

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية628كوااللمبورعلميمحمد صادق كامل غركان2688131511203019

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية626ثانوية المتميزينعلميطارق علي عرب ناصر2689131511016057

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية626اعدادية الحريري للبناتعلميضحى احمد داود سلمان2690131512117169

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية626ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعبد الخالق احمد عبد االمير عزيز2691131511022095

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية625ثانوية كلية بغداد للبنينعلميياسين طه احمد راضي2692131511020132

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية625ثانوية الرشيد للبناتعلمياميمه جواد كاظم خضير2693131512096004

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية623اعدادية الرسالة للبنينعلميمصطفى حيدر عباس سلمان2694131511005164

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية623اعداديةالفاروق للبنينعلميمحمد علي موسى محسن2695131511014091

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622ثانوية الرافدين للبناتعلميسندس عزيز حليحل سيد2696131512095031

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية622اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميحارث عبد هللا محسن نجم2697131511004021

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية621اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميسجاد كريم حسن غضيب2698131511012121

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية621اعدادية بلقيس للبناتعلميعالهن مؤيد خليل محمد2699131512071120

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية621اعدادية االنتصار للبناتعلميحنين احمد محمد محمود2700131512091049

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية620اعدادية الشعب للبناتعلميأيات محسن حميد محسن2701131512098003

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية620ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميايه شاكر حميد ابراهيم2702131512105006

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619ثانوية حطين للبناتعلميمريم محمد حسن عبد2703131512103065

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619ثانوية القاهرة للبناتعلميحنان سعد عباس حسن2704131512100024

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية619اعدادية االعظمية للبناتعلميايمان عبد الرحمن داود محمد2705131512073018

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية617اعدادية االنتصار للبناتعلميياسمين مهلب جمال نوري2706131512091184

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية616ثانوية الطف المسائية للبنينعلميمحمد ضياء فاخر جبر2707131511257068

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية615.7ثانوية القيروان للمتميزينعلميعبد هللا طارق عبد الهادي محمود2708131511037019

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية615اعدادية السيف العربي للبناتعلميتبارك سعد طالب علي2709131512111020

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية615اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميصفاء سعد هادي بطاح2710131511012129

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية615اعدادية االعظمية للبنينعلميحمزةحامد عبد هللا خميس2711131511001064

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية615ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميغدير عالء محسن عودة2712131512121074

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية614ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميميديا صبحي علي شوكة2713131512089069

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية614ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمصطفى زيدون خلف كريمد2714131511022206

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية614اعدادية الرسالة للبنينعلميياسر جمعة علي بالسم2715131511005190

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية614اعدادية القناة للبناتعلميزهراء محمود عبد الزهره كاظم2716131512072027

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية625ثانوية البسالة للبناتعلميغفران احمد صدام فليح2717131512092075

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية624اعدادية القناة للبناتعلميفرقان عدنان كامل محمد2718131512072054

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية621ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميبراق عالء الدين خليل ابراهيم2719131512104008

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية619ثانوية االمام الباقر للبنينعلميعلي المرتضى جاسم عبودي حسن2720131511032013
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية611ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميقبس جمال فتاح محمد حسن2721131512104045

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية607اعدادية الفردوس للبناتعلميشيالن حسين صالح محمد علي2722131512118177

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية603اعدادية السياب للبنينعلميمحمد علي عبد حسن علي2723131511030158

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية601.5ثانوية كلية بغداد للبنينعلمياسامه خالد عبد هللا عبد المجيد2724131511020019

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية600اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمييوسف سامي عبد االله صالح2725131511012287

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية599اعدادية الحريري للبناتعلميأسراء توفيق محمد كاظم عبد الحسين2726131512117003

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية599اعدادية االنتصار للبناتعلميفرح عالء الدين جاسم احمد2727131512091145

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية597.1ثانوية كلية بغداد للبنينعلميسحبان احمد محمد عبد العزيز2728131511020046

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية597اعدادية االعظمية للبناتعلميطيبه عبد الوهاب يوسف عبد الرحمن2729131512073099

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية596االعدادية المركزية للبنينعلمييوسف رسول حبيب حسن2730131511010138

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية596اعدادية الوزيرية للبناتعلميزبيده اياد احمد سيزائي اسماعيل2731131512074014

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية596ثانوية الزهراء للبناتعلميأمنه ضياء عبد اللطيف كريم2732131512097002

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية596ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميايه فارس اسماعيل قاسم2733131512121014

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية593ثانوية الثورة العربية للبناتعلمياماني سبتي فارس حسين2734131512093011

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية592.9ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمحمد ظافر ناجي فرج2735131511020100

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية591ثانوية سيناء للبنينعلميمحمد عبد الجبار مجبل دوخي2736131511019069

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية590اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمياحمد حسام عبد المحسن عبود2737131511012009

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية589.2ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمحمد صفاء غازي حسن2738131511020096

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية587اعدادية الصفا للبنينعلميمصطفى مهدي هادي علي2739131511029130

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية587اعدادية سما بغداد للبناتعلميريم خالد ابراهيم حسن2740131512087034

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية586.2ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمصطفى ابراهيم محمد قاسم2741131511020116

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية585.8ثانوية المتميزاتعلميسرى ايثار يحيى بشير2742131512108049

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية585اعدادية االنصار للبنينعلميعلي قاسم نعمه محمد2743131511003139

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية585ثانوية الثورة العربية للبناتعلميرسل يعقوب يوسف مناتي2744131512093036

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية584.4االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر عماد عبد الرسول ابراهيم2745131511010046

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية584مدرسة بغداد االهلية في اسطنبولعلميأميد ايدن صالح الدين مولود2746131511215005

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية583اعدادية الرسالة للبنينعلميخليل ابراهيم ناجي دلو2747131511005060

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية583اعدادية الصفا للبنينعلميابراهيم فراس خضر عبد القادر2748131511029003

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية583اعدادية السويس للبنينعلميحيدر سالم علي احمد2749131511006024

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية582اعدادية السيف العربي للبناتعلميسها فوزي سلمان يوسف2750131512111044

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية582اعدادية االنتصار للبناتعلميسجى حسن قاسم حسن2751131512091098

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية582اعدادية االنتصار للبناتعلميمريم كاظم محمد كاظم2752131512091154

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية581ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميمنار حسن علي مطرود2753131512105038

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية580.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميآيه زيدان خلف لعيبي2754131512121006

164 من 81صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية580ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعمر قصي عبد الفتاح رؤف2755131511022140

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية579اعدادية الرسالة للبنينعلميوسام رائد خضر جاسم2756131511005189

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية579اعدادية الصفا للبنينعلميعبد هللا جمال داود سلمان2757131511029076

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية578اعدادية االعظمية للبناتعلميرحمه هللا سلمان احمد رشيد2758131512073046

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد حازم محمود حسين2759131511010008

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577اعدادية السياب للبنينعلميمحمد حسين علي لطيف2760131511030145

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577اعدادية بلقيس للبناتعلميسرى علي حسين حمادي2761131512071092

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية577ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمحمد عبد الكريم محيبس محمد2762131511022181

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجية576اعدادية السياب للبنينعلميحسين جاسم محمد مهدي2763131511030046

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية675.8اعدادية الحريري للبناتعلميهبه عبد العزيز احمد ابراهيم2764131512117248

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية670.1ثانوية المتميزينعلميرسول محمد فاضل محمد2765131511016045

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية670ثانوية الثورة العربية للبناتعلمينور كريم جبار حسين2766131512093111

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية668.6ثانوية كلية بغداد للبنينعلمييونس محمد جاسم رضا2767131511020136

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية668.6ثانوية كلية بغداد للبنينعلميحيدر مهند محمد علي جعفر2768131511020036

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية667.9اعدادية الحريري للبناتعلميمينة وليد عباس فاضل2769131512117228

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية667.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميغفران حميد خيون اذبيح2770131512121076

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية667اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب سعد محمد عبد الرحمن2771131512094033

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية666ثانوية االمام الباقر للبنينعلميامير منديف قاسم نوري2772131511032002

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية665اعدادية القناة للبناتعلميزينب علي دواي حسن2773131512072033

الهندسة الطبية/الجامعة التكنلوجية665ثانوية القاهرة للبناتعلميمينا طاهر شاكر سعيد2774131512100088

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية657.7ثانوية المتميزينعلميمحمد علي مزاحم بالسم عالوي2775131511016100

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية652ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميلجين محمد خليل ابراهيم2776131512121081

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية648اعدادية الصفا للبنينعلميعبد اللطيف خالد حميد رشيد2777131511029074

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية643ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميناديه ماجد طاهر سمين2778131512105042

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية643اعدادية الشماسية للبنينعلميعلي حسين علي سرحان2779131511023039

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية643اعدادية الفردوس للبناتعلميبديعه رحيم عيسى صكر2780131512118028

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية642.3ثانوية المتميزاتعلميزينب سليم محمد علي همت علي2781131512108041

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية642ثانوية حطين للبناتعلميحنين ماهر ناصر حسين2782131512103014

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية642اعدادية االنتصار للبناتعلميضحى احمد عبد الوهاب عبد2783131512091116

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية642اعدادية االعظمية للبنينعلميمحمد عمار محمد عبد الكريم2784131511001168

هندسة االتصاالت/الجامعة التكنلوجية642ثانوية القاهرة للبناتعلميزينب عباس سعيد مجيد2785131512100045

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية634اعدادية االنتصار للبناتعلميآمنه محمد كاظم محمد رضا2786131512091004

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية633.1ثانوية المتميزاتعلميفيروز سمير محمد احمد2787131512108063

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية630اعدادية بغداد للبناتعلميتبارك سامي خريبش محمد2788131512070028
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية622ثانوية القاهرة للبناتعلميرحمة عالء الدين عباس رفيق2789131512100106

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية619اعدادية وادي الرافدين للبنينعلميعلي حسين احمد عيسى2790131511026032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية602اعدادية السياب للبنينعلمياحمد باسل عباس رستم2791131511030006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية601ثانوية النعمان للبناتعلميرسل عبد الكريم عيسى ابراهيم2792131512102016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية601اعدادية الفردوس للبناتعلميحنين مهدي هادي حميد2793131512118048

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية600اعدادية القناة للبناتعلميعال باسم يوسف محسن2794131512072047

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية597اعدادية الفردوس للبناتعلميغيد خالد حميد هدرس2795131512118203

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية596اعدادية وادي الرافدين للبنينعلميمحمد قاسم رسول فليح2796131511026048

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية594ثانوية الزهراء للبناتعلميمها محمد عبد الحميد فاضل2797131512097058

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية593اعدادية االعظمية للبنينعلميطه ميسم خزعل عبد اللطيف2798131511001082

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية590اعدادية القناة للبناتعلميبشرى سعد عيدي جفال2799131512072014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية585اعدادية الفردوس للبناتعلميحوراء خلف عزيز عبد الحسن2800131512118052

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية585اعدادية وادي الرافدين للبنينعلميسيف عادل عوده سوادي2801131511026026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية584اعدادية الحريري للبناتعلميثريا ضرار ناصر حسين2802131512117057

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية584اعدادية بغداد للبناتعلميود عبد الكريم راضي ملك2803131512070210

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية582ثانوية الزهراء للبناتعلميرند مناضل ابراهيم تقي2804131512097026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية582اعدادية الرشد للبناتعلميهبه هللا هيثم فيصل غضبان2805131512109028

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية582ثانوية األميرات األهلية للبناتعلمياسراء جواد رحيم جواد2806131512089003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية580اعدادية االنصار للبنينعلميامجد قصي عبد المجيد جدوع2807131511003034

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية580اعدادية وادي الرافدين للبنينعلمياحمد مهدي علوان حسين2808131511026007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية579اعدادية الفردوس للبناتعلميفاطمه حازم عداي شرهان2809131512118205

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية576ثانوية البسالة للبناتعلميضحى جواد كاظم حسن2810131512092065

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية575ثانوية البسالة للبناتعلميساره حسين امين فتح هللا2811131512092049

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية573اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميعبد هللا باسم عيدان فرحان2812131511012143

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية573اعدادية سما بغداد للبناتعلميايه رسول مطشر لعيبي2813131512087011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية573ثانوية الزهراء للبناتعلميتقوى يوسف ثاني جالب2814131512097013

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية572.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلمياشراق عاصف حميد رجب2815131512121008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية572اعدادية وادي الرافدين للبنينعلميعمر طالل جبار غالم2816131511026038

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية571ثانوية االسوار للبناتعلميرفل اثيل رشيد عباس2817131512076011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنلوجية570ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميزهراء ماجد احمد كسار2818131512089044

طب االسنان/جامعة الكوفة680.6ثانوية القيروان للمتميزينعلميمحمد عبد الرسول هاشم عطيه2819131511037024

الهندسة/جامعة الكوفة644ثانوية الرافدين النموذجية للبنينعلميمحمد باقر عبد الهادي امويرد كمبار2820131511210011

العلوم/جامعة الكوفة564اعدادية صالح الدين للبنينعلميمصطفى محمد والي نجيب2821131511008118

القانون/جامعة الكوفة529ثانوية طيبة للبناتادبيديانا اسد حبيب فتح هللا2822131522116018
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القانون/جامعة الكوفة503ثانوية الطف المسائية للبنينادبيحسين علي جهاد حسين2823131521257021

طب االسنان/جامعة تكريت673.6اعدادية بغداد للبناتعلميدانيه علي محسن ياس2824131512070058

طب االسنان/جامعة تكريت673ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميغفران احمد علي حسين2825131512105033

طب االسنان/جامعة تكريت669اعدادية الفردوس للبناتعلميحوراء علي مطشر كزار2826131512118056

الهندسة/جامعة تكريت624ثانوية البسالة للبناتعلميسرى نبهان محمد محجوب2827131512092056

الهندسة/جامعة تكريت618االعدادية المركزية للبنينعلميعمر محمود حسن حميد2828131511010092

الهندسة/جامعة تكريت618اعدادية بغداد للبناتعلميهدير احمد سلمان احمود2829131512070204

الهندسة/جامعة تكريت615ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلمياسامه ناظم فتحي عبد هللا2830131511034011

الهندسة/جامعة تكريت610ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعبد الرحمن احمد وليد عبد الرحمن2831131511022096

الهندسة/جامعة تكريت605.2ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعلي عمار عبد الرزاق محمود2832131511020076

الهندسة/جامعة تكريت604اعدادية الوزيرية للبناتعلمياميمه فالح هادي جاسم2833131512074002

الهندسة/جامعة تكريت597اعدادية السويس للبنينعلميغالب صالح سلطان غربي2834131511006086

الهندسة/جامعة تكريت588ثانوية القاهرة للبناتعلميهالة عبد الرحمن حميد مجيد2835131512100098

العلوم/جامعة تكريت553اعدادية الحريري للبناتعلميمنة هللا جمال احمد حميد2836131512117216

العلوم/جامعة تكريت553اعدادية الوزيرية للبناتعلميساره عبد الجبار فاضل نوري2837131512074019

العلوم/جامعة تكريت529اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميعلي عبد الستار حبيب جاسم2838131511012291

العلوم/جامعة تكريت525اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلمياحمد اياد غازي صالح2839131511004002

العلوم السياسية/جامعة تكريت454إعدادية الفراهيدي للبنينادبيضياء عبد الوهاب عبد الرزاق جاسم2840131521015030

التمريض/جامعة تكريت511اعدادية الفردوس للبناتعلميدعاء محمد عبد الكريم ياور2841131512118062

هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت667.6ثانوية المتميزينعلميمصطفى اياد كاظم مرزه2842131511016105

الصيدلة/جامعة القادسية675ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميسجى بسام علي عميش2843131512089052

الصيدلة/جامعة القادسية674.1اعدادية بغداد للبناتعلميلبنى رياض مطشر طاهر2844131512070156

الصيدلة/جامعة القادسية674اعدادية السياب للبنينعلميهادي حميد علي هادي2845131511030190

العلوم/جامعة القادسية565.6ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميحسن صفاء فرهود مدلول2846131511022049

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية546اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينعلميسجاد سالم جمعة سالم2847131511007014

الطب/جامعة االنبار685.2ثانوية المتميزاتعلمينور يونس نزار يونس2848131512108081

الطب/جامعة االنبار683ثانوية الرافدين للبناتعلميرانيا سالم عباس عبد2849131512095013

الطب/جامعة االنبار682ثانوية طيبة للبناتعلميايه احمد فرحان عبد2850131512116004

الطب/جامعة االنبار679.3ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمصطفى محمد خضير حسن2851131511020126

الطب/جامعة االنبار679اعدادية بلقيس للبناتعلميتقى صبحي داود سلمان2852131512071033

الطب/جامعة االنبار679اعدادية بغداد للبناتعلمينور احمد صالح مهدي2853131512070188

طب االسنان/جامعة االنبار678.7ثانوية كلية بغداد للبنينعلمياحمد كمال هاشم علوان2854131511020014

طب االسنان/جامعة االنبار677.9اعدادية الحريري للبناتعلميساره احمد محمد زاهد يوسف2855131512117133

طب االسنان/جامعة االنبار674اعدادية االعظمية للبنينعلميمحمد فريد طارق محمود2856131511001170
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طب االسنان/جامعة االنبار673ثانوية القاهرة للبناتعلميشهد يعقوب يوسف عبد2857131512100056

طب االسنان/جامعة االنبار671اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميعلي سليم جبار مهدي2858131511012166

طب االسنان/جامعة االنبار670اعدادية الحريري للبناتعلميحنين بشار محمد عبد الباقي2859131512117060

الصيدلة/جامعة االنبار674.1ثانوية كلية بغداد للبنينعلميابراهيم عمر صادق محمد2860131511020003

الصيدلة/جامعة االنبار670اعدادية الحريري للبناتعلميسدره زياد طارق مهدي2861131512117147

الصيدلة/جامعة االنبار670اعدادية الحريري للبناتعلميدعاء رعد صالح عبد الحسين2862131512117069

الصيدلة/جامعة االنبار670اعدادية وادي الرافدين للبنينعلميمالك محمد حسين عبد علي2863131511026043

الصيدلة/جامعة االنبار669.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميزينب سليم رحيم موسى2864131512121045

الصيدلة/جامعة االنبار669اعدادية الحريري للبناتعلميايه حيدر خليل مهدي2865131512117045

الصيدلة/جامعة االنبار668.3ثانوية كلية بغداد للبنينعلمياحمد علي عبد الكريم يونس2866131511020010

الهندسة/جامعة االنبار637اعدادية االعظمية للبنينعلميمحمد فاروق ابراهيم شحاذه2867131511001169

الهندسة/جامعة االنبار625اعدادية االعظمية للبناتعلمياالء خالد حمد جنيد2868131512073008

العلوم/جامعة االنبار567النازحاتعلميبان عبد الحميد فيصل2869131512501001

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار603اعدادية السياب للبنينعلميحسن سعد عبد الحسين ضايف2870131511030042

هيت/العلوم التطبيقية/جامعة االنبار598ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعلي فالح حسن حسين2871131511020077

الحاسوب/جامعة االنبار519اعدادية االنتصار للبناتعلميأيالف ابراهيم خليل خلف2872131512091010

العلوم االسالمية/جامعة االنبار464اعدادية الوزيرية للبناتعلميبراق عدنان عبد الفتاح حسن2873131512074005

العلوم االسالمية/جامعة االنبار444مدرسة دار السالم االهلية في تركيا غازي عنتابادبيأمل حميد عامر حمدان2874131522218001

العلوم االسالمية/جامعة االنبار432مدرسة دار السالم االهلية في تركيا غازي عنتابادبيأيمان حميد عامر حمدان2875131522218002

العلوم االسالمية/جامعة االنبار431النازحاتادبياميه خلف جاسم حمادي2876131522501005

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار461اعدادية االنتصار للبناتادبيانسام حمود تايه مهيدي2877131522091007

الطب/الجامعة العراقية687.8ثانوية المتميزاتعلميطيبه سالم عبود محمد علي2878131512108057

الطب/الجامعة العراقية687.4ثانوية المتميزينعلميكرم عبد الرضا جليل عواد2879131511016083

الطب/الجامعة العراقية687.3ثانوية كلية بغداد للبنينعلميبكر مهدي صالح مهدي2880131511020026

الطب/الجامعة العراقية687ثانوية االستقالل للبناتعلميسجى فراس نعيم غالب2881131512075030

الطب/الجامعة العراقية686.9االعدادية المركزية للبنينعلميعلي أكبر محمد مهلهل شلش2882131511010001

الطب/الجامعة العراقية686.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميبسمه اكرم توفيق محمود2883131512121016

الطب/الجامعة العراقية686.6ثانوية كلية بغداد للبنينعلمييحيى صفاء مهدي حسين2884131511020134

الطب/الجامعة العراقية686.5ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعبد هللا فريد نوري رضا2885131511020065

الطب/الجامعة العراقية686.1اعدادية بغداد للبناتعلميفاطمه محمد عبد االمير حسين2886131512070148

طب االسنان/الجامعة العراقية683.8ثانوية المتميزاتعلميتقى نبراس منذر جميل2887131512108017

طب االسنان/الجامعة العراقية681.6ثانوية المتميزاتعلميصفيه عبد السالم عبد الرحمن محمود2888131512108055

طب االسنان/الجامعة العراقية681.6ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمرتضى حليم صالح رسن2889131511022197

طب االسنان/الجامعة العراقية681.4ثانوية المتميزاتعلميزهراء رافد عبد هللا عباس2890131512108036
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طب االسنان/الجامعة العراقية681كوااللمبورعلميعبد الرحمن محمد طعمه عصمان2891131511203011

طب االسنان/الجامعة العراقية681اعدادية الوزيرية للبناتعلميهاجر رباح الدين فاضل هاشم2892131512074042

طب االسنان/الجامعة العراقية681اعدادية الفردوس للبناتعلميسهاد علي عبيد ثوني2893131512118164

طب االسنان/الجامعة العراقية681ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميتبارك عادل حمود حسين2894131512121018

طب االسنان/الجامعة العراقية681ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلمينور علي حميد يوسف2895131512121095

الهندسة/الجامعة العراقية647ثانوية الثورة العربية للبناتعلمينورهان فاضل نصيف حسن2896131512093114

الهندسة/الجامعة العراقية640.6ثانوية المتميزينعلمياوس اكرم مهدي صالح2897131511016017

الهندسة/الجامعة العراقية639ثانوية الرشيد للبناتعلميرغده عبد القادر كامل شريف2898131512096019

الهندسة/الجامعة العراقية633ثانوية الكرامة للبناتعلمياسماء علي حسن شهاب2899131512101003

الهندسة/الجامعة العراقية630ثانوية طيبة للبناتعلميحوراء عبد الجبار عبدك موالي2900131512116008

الهندسة/الجامعة العراقية629.5ثانوية المتميزينعلمياحمد طالب قاسم هاشم2901131511016009

الهندسة/الجامعة العراقية629.3ثانوية المتميزاتعلميمينا عماد عبد الحميد حميدي2902131512108077

الهندسة/الجامعة العراقية629ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميجمانه عماد فاضل حسن2903131512104014

الهندسة/الجامعة العراقية629ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميعلي باسم مهدي جبير2904131511034050

الهندسة/الجامعة العراقية629اعدادية بلقيس للبناتعلميرغد غازي نجم عبد جواد2905131512071056

الهندسة/الجامعة العراقية627.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميمريم ساهر نعمه كامل2906131512121084

الهندسة/الجامعة العراقية625.6االعدادية المركزية للبنينعلمياوس ماجد عبد سعيدان2907131511010023

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية528ثانوية االندلس المسائية للبنينعلميبشار عباس نصيف احمد2908131511256013

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية522اعدادية القناة للبناتعلميدينا احمد حامد صادق2909131512072019

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية521اعدادية الرسالة للبنينعلميسيف سلمان داود احمد2910131511005076

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية518اعدادية الحريري للبناتعلميسارة نزار فخري ابراهيم2911131512117132

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية517اعدادية القناة للبناتعلميهدير احمد عبد المجيد ابراهيم2912131512072072

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية512اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميكمال بكر محمود حسن2913131511004056

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية503اعدادية االعظمية للبناتادبيآية مناف عبد الحليم ابراهيم2914131522073005

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية496اعدادية الصفا للبنينادبيعمر طه محمد احمد2915131521029057

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية495اعدادية االعظمية للبناتادبيزينب علي حسن عبد الحافظ2916131522073068

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية495اعدادية الوزيرية للبناتادبيحنين طه محمد احمد2917131522074010

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية492اعدادية الفراتين للبنينادبيالخليل وعد خليل مجيد2918131521042024

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية490ثانوية الطف المسائية للبنينادبياحمد عدنان سلمان علي2919131521257002

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية490اعدادية الفراتين للبنينادبيمصطفى كامل متعب حسين2920131521042138

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية488ثانوية الكرامة للبناتادبيرونق ستار جابر عباس2921131522101038

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية484ثانوية الكرامة للبناتادبيرند رياض خضير عباس2922131522101037

االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية484اعدادية االعظمية للبناتادبينور ضياء خليل حسين2923131522073134

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية527ثانوية الزهراء للبناتعلميأبرار امجد محمد مطشر2924131512097001
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الطارمية/التربية/الجامعة العراقية508ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميشهد مهند ثابت شاكر2925131512104040

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية501ثانوية حطين للبناتعلميفرح قاسم رحيم مجبل2926131512103060

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية500اعدادية االعظمية للبنينعلميحارث رباح احمد غثوان2927131511001058

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية495ثانوية البنوك االهلية للبنينعلميعلي عباس الياس احمد2928131511043014

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية495اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميسيماء صالح محمد علي2929131512086064

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية492للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علمياحمد وحيد ثاني صياح2930131511025007

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية490اعدادية بلقيس للبناتعلميزهراء وليد بلبول مطر2931131512071067

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية490اعدادية االعظمية للبناتعلميسبأ خالد عبد الحميد محمد سعيد2932131512073075

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية489اعدادية الشماسية للبنينعلميميثاق سجاد مهدي عبود2933131511023084

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية486ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلمياستبرق فؤاد علي حسين2934131512105001

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية486ثانوية الكرامة للبناتعلميحوراء سعد محمد عبد الرزاق2935131512101021

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية484االعدادية المركزية للبنينعلميعثمان احمد موسى لفتة2936131511010070

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية483اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميعلي محمد عبد الرضا خواف2937131511012179

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية480اعدادية االنتصار للبناتعلميزهراء منصور عبد هللا سلمان2938131512091087

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية479ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميشعيب محمد نجم عبد2939131511022084

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية479ثانوية شمس الحرية للبناتعلميهند سمير خزعل علي2940131512079043

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية461اعدادية بلقيس للبناتادبيشهد رياض مطلك حمود2941131522071097

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية448اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد عبد الواحد جراغ علي باوه مراد2942131521012126

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية443اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيحسن صباح حسن شالف2943131521007017

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية443للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيحيدر سلمان طه ياسين2944131521025021

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية442ثانوية االعتدال للبناتادبيساره رزاق حمزه نوري2945131522077034

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية441اعدادية الفراتين للبنينادبيعباس علي طالل حسين2946131521042070

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية441اعدادية السويس للبنينادبيمحمود حاتم عبد الرحمن كشكول2947131521006107

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية439اعدادية المركزية للبناتادبيسهى هادي هاشم حمادي2948131522119025

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية439اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي عنبر علي حسين2949131521017081

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية439ثانوية الثورة العربية للبناتادبينور وائل حاجم حمد2950131522093136

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية438الخارجياتادبيضحى علي حسين عبد السالم2951131522401042

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية438اعدادية السويس للبنينادبيعبد هللا محمد اكرم عباس2952131521006058

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية437ثانوية المناهل للبناتادبيكوثر حميد حرابة خاجي2953131522126016

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية437ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيعبير محمود حميد حسن2954131522281029

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436اعدادية يافا للبناتادبيزهراء فوزي شهيد حسن2955131522107065

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية436اعدادية بلقيس للبناتادبيآيات جميل جرجيس حسن2956131522071006

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية435ثانوية االفكار للبناتادبيداليا عبد الرحمن رشيد عبد2957131522120010

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيهنادي وليد مهدي كاظم2958131522105064
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الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434اعدادية االنتصار للبناتادبيهالة دحام فياض محمد2959131522091142

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية434ثانوية ابابيل للبنينادبيمحمد حسين جواد كاظم2960131521011114

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيزهراء موفق محمود داود2961131522115012

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية433ثانوية الثورة العربية للبناتادبيبان ضياء عبد الكريم غائب2962131522093021

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية432ثانوية االسوار للبناتادبيجنان فؤاد جاسم حميد2963131522076007

الطارمية/التربية/الجامعة العراقية432اعدادية بلقيس للبناتادبيعطاء صبحي حسوني جدوع2964131522071115

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية565اعدادية عدن للبناتعلميزهراء عدي ضاري فهد2965131512106026

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية511ثانوية الكرامة للبناتادبيرسل ثائر خليل محمد2966131522101031

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية472اعدادية الفردوس للبناتادبيايمان جبار عجيل والي2967131522118019

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية469ثانوية النعمان للبناتادبيحنان عامر ممدوح هادي2968131522102011

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية465للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيعلي جبار عبيد سلمان2969131521025038

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية462ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعبد المعين بكر عبد الرزاق عبد الوهاب2970131521021010

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية461اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي ناجح محمد عبيد2971131521024065

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية460اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء علي جابر عطيه2972131522118036

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية457اعدادية المتنبي للبنينادبيحيدر حسين كريم نعمه2973131521017025

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية456اعدادية االنصار للبنينادبياحمد عالء داغر ناجض2974131521003007

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية453اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا عصام فاضل عبد الوهاب2975131521001059

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية451اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيبشار سعد موسى جعفر2976131521009017

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية450ثانوية الكرامة للبناتادبيهدى عبد الرزاق عباس محمود2977131522101098

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية449ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيحيدر جاسم محمد علي جاسم2978131521034025

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية القناة للبناتادبيعسل رائد داود سلمان2979131522072039

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية عكاظ  للبنينادبياحمد عامر باهض عبد علي2980131521024006

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية448ثانوية النوارس للبنينادبياحمد علي حسين فرحان2981131521027002

الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية448اعدادية السيف العربي للبناتادبيالرا نجم عبد العباس جياد2982131522111084

اآلداب/الجامعة العراقية528اعداديةالفاروق للبنينعلميحسين مجيد حميد حبيب2983131511014025

اآلداب/الجامعة العراقية527.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميرفل جاسم عدنان نايف2984131512121033

اآلداب/الجامعة العراقية526اعدادية الوزيرية للبناتعلمينبأ ابراهيم منعم حمودي2985131512074037

اآلداب/الجامعة العراقية516اعداديةالفاروق للبنينعلميمصطفى مؤيد جبار عبد2986131511014109

اآلداب/الجامعة العراقية514اعدادية الفردوس للبناتعلمينور صباح حمد خدام2987131512118247

اآلداب/الجامعة العراقية513ثانوية الكرامة للبناتعلميبسمه عالء كمال علي2988131512101016

اآلداب/الجامعة العراقية511ثانوية ابابيل للبنينعلميمحمد امين لفته راهي جبر2989131511011091

اآلداب/الجامعة العراقية511اعدادية السياب للبنينعلمياكرم ماجد عبد الغفار عبد الحسين2990131511030020

اآلداب/الجامعة العراقية508اعدادية االنصار للبنينعلميعبد الجبار صالح عبد الجبار علي2991131511003099

اآلداب/الجامعة العراقية508ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعمر خليل ابراهيم معيلو2992131511022138
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اآلداب/الجامعة العراقية500ثانوية الكرامة للبناتادبينور الهدى محمد كاظم عويد2993131522101092

اآلداب/الجامعة العراقية490اعدادية االنتصار للبناتادبيقبس طارق عبد محمود2994131522091108

اآلداب/الجامعة العراقية474اعدادية االعظمية للبناتادبيحنين فوأد فتاح خليل2995131522073039

اآلداب/الجامعة العراقية468اعدادية السياب للبنينادبيعمار عبد الكريم حسن ثابت2996131521030098

اآلداب/الجامعة العراقية458اعدادية االعظمية للبنينادبياحمد خالد حسين مكي2997131521001006

اآلداب/الجامعة العراقية453ثانوية االستقالل للبناتادبيسرور سعد علوان جاسم2998131522075019

اآلداب/الجامعة العراقية451اعدادية االعظمية للبنينادبيمصطفى سلمان محمود سلمان2999131521001101

اآلداب/الجامعة العراقية450ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيسيف ابراهيم حسين عبد3000131521034037

اآلداب/الجامعة العراقية450ثانوية المناهل للبناتادبيسجا عباس جندي حمود3001131522126011

اآلداب/الجامعة العراقية450ثانوية حطين للبناتادبيسرى رضا باقر عباس3002131522103040

اآلداب/الجامعة العراقية450اعدادية االعظمية للبنينادبيعمر عامر قاسم صالح3003131521001079

اآلداب/الجامعة العراقية449ثانوية االسوار للبناتادبيهبه حميد جعفر فندي3004131522076041

اآلداب/الجامعة العراقية449ثانوية الفوز للبناتادبياسراء عدنان جنديل صيوان3005131522099006

اآلداب/الجامعة العراقية449ثانوية حنين النموذجية للبناتادبيابتهال اياد طه كريمط3006131522104001

اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد شوقي يوسف نور محمد3007131521017114

اآلداب/الجامعة العراقية449اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى ليث مؤيد ياسين3008131521030138

اآلداب/الجامعة العراقية448ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتادبيديما طارق ظافر حسب هللا3009131522124002

اآلداب/الجامعة العراقية448اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد عبد الوهاب محسن حمودي3010131521012011

اآلداب/الجامعة العراقية448اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمد سامر حياوي حسن3011131521001085

اآلداب/الجامعة العراقية448اعدادية الفراتين للبنينادبيابراهيم محمد غازي مطشر3012131521042004

اآلداب/الجامعة العراقية448اعدادية القناة للبناتادبيطيبه قدوري ابراهيم قدوري3013131522072038

اآلداب/الجامعة العراقية448اعدادية بلقيس للبناتادبيرغد علي شريف عيسى3014131522071054

اآلداب/الجامعة العراقية447اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيرضوان عباس صدام عبد3015131521012048

اآلداب/الجامعة العراقية447إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعلي محمد حسين نجم3016131521015045

اآلداب/الجامعة العراقية447اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياالء نجاح سعيد خلف3017131522086006

اآلداب/الجامعة العراقية447اعدادية االعظمية للبناتادبيرفل علي سلمان يوسف3018131522073052

اآلداب/الجامعة العراقية446اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء كريم يونس كريم3019131522118038

اآلداب/الجامعة العراقية446ثانوية الفوز للبناتادبيعذراء عبد الكريم دراي لفته3020131522099060

اآلداب/الجامعة العراقية446ثانوية االستقالل للبناتادبيسلمى اياد كمال الدين منسي3021131522075020

اآلداب/الجامعة العراقية446ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيميس اسماعيل ابراهيم عبد هللا3022131522112041

اآلداب/الجامعة العراقية446اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمحمد عالوي كاظم مصارع3023131521026068

اآلداب/الجامعة العراقية446ثانوية ابابيل للبنينادبيكاظم احمد عبيد رجه3024131521011104

اآلداب/الجامعة العراقية446اعدادية السويس للبنينادبيمحمد علي حسون عبد علي3025131521006102

اآلداب/الجامعة العراقية446ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيحيدر احمد عبد برهان3026131521034023
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اآلداب/الجامعة العراقية446ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي عباس حافظ محمد3027131521034049

اآلداب/الجامعة العراقية446اعدادية الرشد للبناتادبيمريم كريم ناصر رسن3028131522109061

اآلداب/الجامعة العراقية446اعدادية السياب للبنينادبيحسن عبد السالم فائق امين3029131521030036

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية االمام الصادق للبنينادبيكرار عبد الحسن عبد الرحيم علي3030131521002066

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيبكر عبد الستار حسب هللا حسن3031131521012023

اآلداب/الجامعة العراقية445ثانوية الثورة العربية للبناتادبيزينب رعد جبير جميس3032131522093073

اآلداب/الجامعة العراقية445اعدادية عدن للبناتادبيمريم خالد ناصر غضبان3033131522106063

اآلداب/الجامعة العراقية445ثانوية االسوار للبناتادبيدعاء فاضل ابراهيم عواد3034131522076009

اآلداب/الجامعة العراقية445للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيحسين فتاح عمران رحيم3035131521025018

اآلداب/الجامعة العراقية444اعدادية االعظمية للبنينادبييوسف قيس علي حسن3036131521001115

اآلداب/الجامعة العراقية444اعدادية يافا للبناتادبيشيماء خالد مسير كاظم3037131522107091

اآلداب/الجامعة العراقية444ثانوية الفيحاء للبناتادبيفاطمه حسان عبد هللا ثجيل3038131522084017

اآلداب/الجامعة العراقية444ثانوية حنين النموذجية للبناتادبينور الهدى عبد علي الزم راضي3039131522104042

اآلداب/الجامعة العراقية444ثانوية بنت الهدى للبناتادبيحنان عبد الرزاق جسام حمادي3040131522110006

اآلداب/الجامعة العراقية444ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيطيف جمال حسين موسى3041131521021009

اآلداب/الجامعة العراقية444اعدادية االنصار للبنينادبيحيدر قتيبة راتب طه3042131521003028

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية السياب للبنينادبيحسين سعد عبد الحسين ضايف3043131521030042

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية دجلة الخير للبنينادبياحمد ثائر محجوب احمد3044131521038001

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية الشعب للبناتادبيمروة مجيد فالح عودة3045131522098118

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا سلمان داود محمد3046131521001057

اآلداب/الجامعة العراقية443ثانوية الكرامة للبناتادبيرشا ثامر عيسى درب3047131522101032

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية االعظمية للبناتادبيهاجر عبد السالم صبيح جميل3048131522073140

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية االعظمية للبناتادبيزينه جمال جابر محمد3049131522073069

اآلداب/الجامعة العراقية443ثانوية حنين النموذجية للبناتادبيحوراء اكرم صادق عبد الهادي3050131522104013

اآلداب/الجامعة العراقية443اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب عبد االمير كصاد همبه3051131522118083

اآلداب/الجامعة العراقية443ثانوية شمس الحرية للبناتادبيهبه حسين عليوي ناصر3052131522079041

اآلداب/الجامعة العراقية442الخارجيونادبياشرف ماجد محمود مشكور3053131521400018

اآلداب/الجامعة العراقية442ثانوية الفسطاط للبنينادبيفهد هيثم قاسم رشيد3054131521033035

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية عكاظ  للبنينادبيمصطفى حكمت علي حسين3055131521024085

اآلداب/الجامعة العراقية442ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيمصطفى باسل غايب فياض3056131521171018

اآلداب/الجامعة العراقية442ثانوية الفيحاء للبناتادبيزينب فاضل شواي مجذاب3057131522084011

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا حازم عادل عبد الواحد3058131521001054

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية االعظمية للبنينادبياحمد خالد عدنان احمد3059131521001007

اآلداب/الجامعة العراقية442اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيسجاد عماد عبد الحميد محسن3060131521007030
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اآلداب/الجامعة العراقية441ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبينور الهدى جبار علي الزم3061131522105052

اآلداب/الجامعة العراقية441ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبينور قاسم عكله شنشول3062131522281044

اآلداب/الجامعة العراقية441ثانوية النوارس للبنينادبييوسف حامد عبيد جاسم3063131521027028

اآلداب/الجامعة العراقية441ثانوية شمس الحرية للبناتادبيفاديه ليث احمد ابراهيم3064131522079033

اآلداب/الجامعة العراقية441ثانوية الثورة العربية للبناتادبيفاطمة عبد الكاظم حسين فرحان3065131522093105

اآلداب/الجامعة العراقية440ثانوية الفسطاط للبنينادبيمصطفى نعمه مرير مخلف3066131521033047

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية السويس للبنينادبيزين العابدين عالء عبد االمير حسن3067131521006038

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعمر علي نعومي نوري3068131521009055

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعبد الرحمن فوزي عبد هللا نصر هللا3069131521012075

اآلداب/الجامعة العراقية440ثانوية حطين المسائية للبنينادبيفراس احمد عبد االمير احمد3070131521252092

اآلداب/الجامعة العراقية440اعداديةالفاروق للبنينادبيمحمد هاشم قند ريحان3071131521014096

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية الشعب للبناتادبيهبه فلح حسن علي3072131522098152

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية الفردوس للبناتادبيابرار قاسم عبد الغفور احمد3073131522118004

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية االعظمية للبناتادبيآيه محمود شكر جاسم3074131522073004

اآلداب/الجامعة العراقية440اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد مهدي صالح جاسم3075131521008076

اآلداب/الجامعة العراقية439اعدادية السويس للبنينادبيمصطفى رائد جبار فليح3076131521006116

اآلداب/الجامعة العراقية439اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي محمد ماجد عبد الرزاق عبد الزهره3077131521012101

اآلداب/الجامعة العراقية439ثانوية النوارس للبنينادبيامير جاسم محمد نظام3078131521027003

اآلداب/الجامعة العراقية439ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيخالد عبد الكريم محمد علي3079131521251018

اآلداب/الجامعة العراقية439اعدادية االعظمية للبناتادبيساره خالد عبد الرضا علي3080131522073072

اآلداب/الجامعة العراقية439ثانوية الفوز للبناتادبيساره شاكر محمود حمد3081131522099042

اآلداب/الجامعة العراقية439ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيمحمد عبد المطلب هاشم محمد3082131521021020

اآلداب/الجامعة العراقية439ثانوية شمس الحرية للبناتادبيمناسك رعد لطيف محمود3083131522079035

اآلداب/الجامعة العراقية438اعدادية بغداد للبناتادبيرفل عكله مريسن مطير3084131522070012

اآلداب/الجامعة العراقية438ثانوية الفيحاء للبناتادبيزينب حسن هاشم مزيد3085131522084009

اآلداب/الجامعة العراقية438اعدادية بلقيس للبناتادبيبان اثيل عبد حسين3086131522071025

االعالم/الجامعة العراقية544اعدادية الحريري للبناتعلميفاطمة عامر محمود حميد3087131512117189

االعالم/الجامعة العراقية540ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعلي عبد هللا احمد كاظم3088131511022127

االعالم/الجامعة العراقية534االعدادية المركزية للبنينعلميعلي عبد جابر راضي3089131511010082

االعالم/الجامعة العراقية532للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علميسلوان ماجد حميد عزيز3090131511025027

االعالم/الجامعة العراقية530اعدادية الفردوس للبناتعلمينورس عبد السالم حطاب حسب3091131512118252

االعالم/الجامعة العراقية530اعدادية االعظمية للبنينعلميمصطفى احمد عدنان رشيد3092131511001178

االعالم/الجامعة العراقية484اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى اسماعيل ابراهيم سلمان3093131521030132

االعالم/الجامعة العراقية482ثانوية الرافدين للبناتادبيمروه عامر سعيد جاسم3094131522095044
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االعالم/الجامعة العراقية480ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبياحمد رشيد مجيد احمد3095131521251004

االعالم/الجامعة العراقية480اعدادية السياب للبنينادبيمنتظر محسن مريوش ثابت3096131521030141

االعالم/الجامعة العراقية480اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد تقي صفاء سلمان فاضل3097131521017110

االعالم/الجامعة العراقية479ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيمحمد غازي عواد علوان3098131521021021

االعالم/الجامعة العراقية478اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسام صالح محمد نوري توفيق3099131521008017

االعالم/الجامعة العراقية476اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد الرحمن اياد كريم مجدي3100131521001046

االعالم/الجامعة العراقية475اعدادية االعظمية للبنينادبيقتيبه زيد هادي جار هللا3101131521001082

االعالم/الجامعة العراقية472ثانوية االعتدال للبناتادبيفاطمه حسن هاشم راضي3102131522077047

االعالم/الجامعة العراقية471ثانوية النوارس للبنينادبيحسين مزهر حسين علوان3103131521027010

االعالم/الجامعة العراقية470اعدادية االعظمية للبنينادبياسماعيل ثامر اسماعيل عبد الحافظ3104131521001014

االعالم/الجامعة العراقية470اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمصطفى محمد صاحب زاير3105131521012148

االعالم/الجامعة العراقية469اعدادية المستنصرية للبنينادبيطارق زياد طارق علي غالب3106131521031018

االعالم/الجامعة العراقية468اعدادية االعظمية للبناتادبيسجى كنعان عزت رضا3107131522073078

االعالم/الجامعة العراقية468اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمصطفى جمعه علي حسون3108131521002093

االعالم/الجامعة العراقية468اعدادية المستنصرية للبنينادبياحمد جواد سوزي مراد3109131521031002

االعالم/الجامعة العراقية467ثانوية النوارس للبنينادبيمصطفى عالء خلف حمادي3110131521027027

االعالم/الجامعة العراقية467اعدادية الصفا للبنينادبيبالل محب الدين ياسين ابراهيم3111131521029016

االعالم/الجامعة العراقية466ثانوية االعتدال للبناتادبيزينب عباس فاضل جواد3112131522077027

االعالم/الجامعة العراقية466اعدادية االعظمية للبنينادبيبكر صالح حميد عبد3113131521001023

االعالم/الجامعة العراقية466اعدادية السياب للبنينادبيسيف سعد جبار جاسم3114131521030062

االعالم/الجامعة العراقية464ثانوية ابابيل للبنينادبيحيدر رياض كاظم جياد3115131521011045

االعالم/الجامعة العراقية461اعدادية السيف العربي للبناتادبيدنيا صكر حسين جاسم3116131522111036

االعالم/الجامعة العراقية461ثانوية البسالة للبناتادبينور كاظم رحمه خلف3117131522092098

االعالم/الجامعة العراقية460اعدادية االعظمية للبناتادبيسالي وليد غني محمود3118131522073075

االعالم/الجامعة العراقية460اعدادية االعظمية للبنينادبيابراهيم عباس جبار ناصر3119131521001002

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية532مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميايمان وليد ساهي احمد3120131512216004

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية438اعدادية يافا للبناتادبيزينب جاسب فهد خليفه3121131522107069

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية438ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزينه نايف يحيى ابراهيم3122131522110010

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية434اعدادية االنتصار للبناتادبينبأ محمد سلمان محمد حسين3123131522091124

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية434ثانوية بنت الهدى للبناتادبينغم عبد الرزاق جسام حمادي3124131522110020

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية431اعدادية السيف العربي للبناتادبيطيبه احمد حسين احمد3125131522111074

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية430اعدادية يافا للبناتادبيرغد سمير محسن جبار3126131522107050

رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية429ثانوية بنت الهدى للبناتادبيدعاء محمد محمود جاسم3127131522110008

التربية للبنات/الجامعة العراقية526اعدادية الحريري للبناتعلميهديل خالد طارق عبد الكريم3128131512117255

164 من 92صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية للبنات/الجامعة العراقية520ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميهاجر احسان عبد هللا عبد3129131512105047

التربية للبنات/الجامعة العراقية512اعدادية الرشد للبناتعلميامنة حسين معن عبد هللا3130131512109004

التربية للبنات/الجامعة العراقية512ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلميرند محمد صالح سلمان3131131512112018

التربية للبنات/الجامعة العراقية511اعدادية الفردوس للبناتعلميكوثر باسم ابراهيم عبد3132131512118211

التربية للبنات/الجامعة العراقية506ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلمياستبرق علي حبيب كاظم3133131512112004

التربية للبنات/الجامعة العراقية505ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلمينبأ محمد طه عبد هللا3134131512112036

التربية للبنات/الجامعة العراقية503ثانوية شمس الحرية للبناتعلميهدير زياد طارق محمد3135131512079042

التربية للبنات/الجامعة العراقية502ثانوية االستقالل للبناتعلمييسرى عمار عبد الستار محمد3136131512075051

التربية للبنات/الجامعة العراقية543اعدادية الرشد للبناتادبيفرح صطام حسين علي3137131522109057

التربية للبنات/الجامعة العراقية502الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيحنان حامد احمد خليل3138131522115004

التربية للبنات/الجامعة العراقية494اعدادية االعظمية للبناتادبيهند مصطفى نجم عبد علي3139131522073151

التربية للبنات/الجامعة العراقية492ثانوية النعمان للبناتادبيزهراء ودود يعقوب مصطفى3140131522102018

التربية للبنات/الجامعة العراقية489ثانوية النعمان للبناتادبيهند صالح خلف عبد هللا3141131522102038

التربية للبنات/الجامعة العراقية486الخارجياتادبيفاطمة خضر علي ابراهيم3142131522401046

التربية للبنات/الجامعة العراقية473ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيرغده كريم خنجر بيدي3143131522123011

التربية للبنات/الجامعة العراقية473اعدادية السيف العربي للبناتادبيشيرين طالل محي حامد3144131522111071

التربية للبنات/الجامعة العراقية472ثانوية المناهل للبناتادبيرندة صفاء الدين يوسف مخيبر3145131522126005

التربية للبنات/الجامعة العراقية471ثانوية النعمان للبناتادبيمريم احمد ضرار يونس3146131522102031

التربية للبنات/الجامعة العراقية466ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيايمان عباس سلمان عباس3147131522172005

التربية للبنات/الجامعة العراقية466ثانوية الثورة العربية للبناتادبيساره مجيد ماهود حميد3148131522093081

التربية للبنات/الجامعة العراقية464ثانوية الفيحاء للبناتادبيفاطمه رحيم جاسم جبر3149131522084018

التربية للبنات/الجامعة العراقية461ثانوية شمس الحرية للبناتادبيزينه نعمان وادي احمد3150131522079020

التربية للبنات/الجامعة العراقية460ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبياسراء حسن عوده نعيمة3151131522172002

التربية للبنات/الجامعة العراقية460اعدادية المركزية للبناتادبيهبه اياد سلمان عبد العزيز3152131522119040

التربية للبنات/الجامعة العراقية460اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء حميد محسن حطاب3153131522071072

التربية للبنات/الجامعة العراقية460ثانوية حطين للبناتادبيفاطمه سلمان عباس كاظم3154131522103052

التربية للبنات/الجامعة العراقية457الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيقمر حاتم محمد طه3155131522115021

التربية للبنات/الجامعة العراقية456ثانوية الرافدين للبناتادبيأمنه عدنان عبد العزيز امين3156131522095001

التربية للبنات/الجامعة العراقية452اعدادية الرشد للبناتادبيزينب كريم عبد الزهره ضمد3157131522109037

التربية للبنات/الجامعة العراقية451ثانوية طيبة للبناتادبيزينب احمد غالم خانه وك3158131522116031

التربية للبنات/الجامعة العراقية451ثانوية القاهرة للبناتادبيشهد محمود صالح مهدي3159131522100040

التربية للبنات/الجامعة العراقية450اعدادية الشعب للبناتادبيشهد عبد هللا امين احمد3160131522098093

التربية للبنات/الجامعة العراقية450اعدادية االعظمية للبناتادبياسراء جمال حمود دردوح3161131522073014

التربية للبنات/الجامعة العراقية450اعدادية الفردوس للبناتادبيلينا شهاب احمد محمد3162131522118132
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التربية للبنات/الجامعة العراقية449اعدادية االنتصار للبناتادبيريام عماد شكر محمود3163131522091047

التربية للبنات/الجامعة العراقية449ثانوية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه قحطان فليح حسن3164131522110015

التربية للبنات/الجامعة العراقية448اعدادية الوزيرية للبناتادبيريام عدنان عبد الفتاح حسن3165131522074013

التربية للبنات/الجامعة العراقية448اعدادية االعظمية للبناتادبينبأ صالح حميد عبد3166131522073128

التربية للبنات/الجامعة العراقية448ثانوية بنت الهدى للبناتادبيميسم عبد الرزاق جسام حمادي3167131522110017

التربية للبنات/الجامعة العراقية446ثانوية البسالة للبناتادبيزينب هاشم عاشور حسن3168131522092062

التربية للبنات/الجامعة العراقية446ثانوية االستقالل للبناتادبيرانيه ياسين احمد محمد3169131522075010

التربية للبنات/الجامعة العراقية446ثانوية االفكار للبناتادبيهجران علي عبد هللا عباس3170131522120023

التربية للبنات/الجامعة العراقية445اعدادية الشعب للبناتادبيهايدي رباح نجم عبد3171131522098151

التربية للبنات/الجامعة العراقية445اعدادية القناة للبناتادبيرسل نبيل ابراهيم حسن3172131522072017

التربية للبنات/الجامعة العراقية445ثانوية الثورة العربية للبناتادبيهبه جبار عبد ساجت3173131522093140

التربية للبنات/الجامعة العراقية445الخارجياتادبيهبه حسن علي حسين3174131522401065

التربية للبنات/الجامعة العراقية444اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب كريم جبر لفته3175131522118086

التربية للبنات/الجامعة العراقية444اعدادية عدن للبناتادبيرضاب سمير حسين علوان3176131522106026

التربية للبنات/الجامعة العراقية444اعدادية االعظمية للبناتادبيرسل علي محسن محمد3177131522073047

التربية للبنات/الجامعة العراقية444اعدادية الشعب للبناتادبينور الهدى عبد االمير حويل فرحان3178131522098138

التربية للبنات/الجامعة العراقية443الخارجياتادبيغفران حسن عبد الستار كاظم3179131522401045

التربية للبنات/الجامعة العراقية443اعدادية الفردوس للبناتادبيساره باسم عبد الرضا طاهر3180131522118096

التربية للبنات/الجامعة العراقية443ثانوية الثورة العربية للبناتادبينوره محمد مالك عبدال3181131522093138

التربية للبنات/الجامعة العراقية442اعدادية الفردوس للبناتادبيشهالء احمد عبد هللا مختاض3182131522118112

التربية للبنات/الجامعة العراقية442ثانوية القاهرة للبناتادبيتبارك ميثم علوان خلف3183131522100009

التربية للبنات/الجامعة العراقية441ثانوية االستقالل للبناتادبيظبيه هاشم حميد ياسين3184131522075023

التربية للبنات/الجامعة العراقية441اعدادية الشعب للبناتادبياسراء كريم حربي هندي3185131522098012

التربية للبنات/الجامعة العراقية440اعدادية السيف العربي للبناتادبيحوراء عبد الكاظم مولى حمزه3186131522111028

التربية للبنات/الجامعة العراقية440ثانوية االفكار للبناتادبيريام عبد الرحمن سكران احمد3187131522120014

التربية للبنات/الجامعة العراقية439اعدادية الفردوس للبناتادبيتبارك كمال عيدان علي3188131522118024

التربية للبنات/الجامعة العراقية439اعدادية الفردوس للبناتادبيايات عدنان عرب بداي3189131522118015

التربية للبنات/الجامعة العراقية439اعدادية الخنساء للبناتادبيغاده احمد هامل علوان3190131522094057

التربية للبنات/الجامعة العراقية439ثانوية بنت الهدى للبناتادبيمريم عبد الوهاب عبد الرزاق عبد الوهاب3191131522110016

التربية للبنات/الجامعة العراقية438اعدادية االنتصار للبناتادبيرؤى ناهي خاطر خضير3192131522091033

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458ثانوية شمس الحرية للبناتادبيايمان عبد القهار احمد سعيد3193131522079003

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية443اعدادية الشماسية للبنينادبيمحمد جاسم محمد رضا3194131521023054

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442ثانوية النوارس للبنينادبيمصطفى حسين علي جواد3195131521027026

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيساره مهند علي جاسم3196131522086046
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العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيرفل اكرم محمد محمود3197131522105017

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436اعدادية االنصار للبنينادبيمحمد مظهر رحيم صالح3198131521003073

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435اعدادية السياب للبنينادبيمحمد حسين حسون عويد3199131521030113

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434ثانوية الوثبة المسائية للبنينادبيمحمد احمد نصيف مجيد3200131521260025

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433ثانوية الثورة العربية للبناتادبيزهراء عبد الحسين نعمه مزبان3201131522093060

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسين علي ديوج خضر3202131521024029

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية ام البنين للبناتادبيمريم صالح مهدي حسين3203131522080051

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432اعدادية يافا للبناتادبيطيبه صادق كريم الزم3204131522107096

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيمريم مزهر عبد هللا عبد3205131522112039

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية الشعب للبناتادبيحوراء راضي غاوي زايد3206131522098029

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431اعدادية دجلة الخير للبنينادبيسجاد جاسم سخي وادي3207131521038015

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية بغداد للبناتادبيايه شاكر محمود عبد الكريم3208131522070004

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية القاهرة للبناتادبيغفران كاظم محمد عرار3209131522100046

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430ثانوية سيناء للبنينادبيمحمد فرحان موسى محمد3210131521019055

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430اعدادية الفردوس للبناتادبياية عبد الخالق اكبر سمين3211131522118018

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429اعدادية يافا للبناتادبيصابرين عماد جاسم محمد3212131522107092

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429اعدادية المودة األهلية للبنينادبيسيف الدين محسن حسين مخلف3213131521039002

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429اعدادية االنتصار للبناتادبيرغد علي كاظم عبد3214131522091038

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428ثانوية البسالة للبناتادبيزينب ماجد عبد السيد سد خان3215131522092061

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428اعدادية يافا للبناتادبيداليا محمد مشتت سلمان3216131522107039

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيالرا مازن اسماعيل كاظم3217131522086066

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية المركزية للبناتادبيرفل سمير عبد الغفور زاهر3218131522119014

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427ثانوية االعتدال للبناتادبيحوراء صباح حسن شالف3219131522077014

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427اعدادية الوزيرية للبناتادبيسماء فارس ابراهيم خلف3220131522074018

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيمحمد نذير حميد حسين3221131521025065

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426اعدادية عكاظ  للبنينادبياحمد غزوان احمد حلومي3222131521024008

العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425اعدادية عكاظ  للبنينادبيعبد هللا جميل عبد هللا عباس3223131521024047

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية571ثانوية الطف المسائية للبنينعلميعلي حسين شرهان مهاوش3224131511257048

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية570اعدادية الشعب للبناتعلميريا محمد علي مجباس3225131512098036

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية568ثانوية الرشيد للبناتعلميسدر حيدر حسين مصطفى3226131512096033

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية567اعدادية الحريري للبناتعلميساره عامر رياض عبد الرحمن3227131512117136

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية591اعدادية االعظمية للبنينادبيغازي محمد غازي هاشم3228131521001081

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية578اعدادية االعظمية للبناتادبيهدى طارق عزيز محسن3229131522073144

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية565اعدادية الفردوس للبناتادبيتقى طالب قاسم شلبه3230131522118026
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القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيشمس فؤاد حاتم محمد صالح3231131522112027

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي محمد خضير محمد علي3232131521034052

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيكرار محمد جخيور اكريم3233131521012110

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563ثانوية الفيحاء للبناتادبيمريم مهدي عبيد فاضل3234131522084020

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية562ثانوية الثورة العربية للبناتادبيايات ثائر لفته زرزور3235131522093011

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية562اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمنير انيس عبد شارخ3236131521002101

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية562اعدادية الفراتين للبنينادبيعبد هللا نجم دوشي عبد الزهره3237131521042078

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية561ثانوية الفوز للبناتادبيدعاء نصيف جاسم حمد3238131522099025

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية560اعدادية االنتصار للبناتادبينور عبد الحسن صالح مهدي3239131522091134

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية559اعدادية االنتصار للبناتادبينبأ محمد عبد علي عباس3240131522091125

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية559اعدادية االعظمية للبنينادبيوسام وليد ياسين داود3241131521001112

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية559ثانوية شمس الحرية للبناتادبيهدى خالد سويدان خضير3242131522079044

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية558اعدادية االنتصار للبناتادبيشادن حميد جعاز حمد3243131522091076

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555ثانوية البسالة للبناتادبياسيل حسين جبار محسن3244131522092006

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555اعدادية يافا للبناتادبينورس مازن حامد حسون3245131522107125

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554ثانوية ابابيل للبنينادبيعلي عباس جاسم مثنى3246131521011086

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554ثانوية الثورة العربية للبناتادبيضحى فالح حسن شكر3247131522093094

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554اعدادية الشعب للبناتادبيتبارك طه حميد اسماعيل3248131522098024

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554اعدادية االنتصار للبناتادبيايات خالد فهد محمد3249131522091008

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554ثانوية القاهرة للبناتادبيرسل رسول ريس محمد3250131522100019

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553ثانوية االعتدال للبناتادبيرحاب جاسم محمد خنجر3251131522077020

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيايات عدنان حيدر جهاد3252131522086012

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية551اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب محمد هاشم كاظم3253131522071084

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية551ثانوية الرشيد للبناتادبيزينب يوسف سلمان حسن3254131522096014

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية551ثانوية حطين للبناتادبيساره عباس شنشل عباس3255131522103036

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية549اعدادية الخنساء للبناتادبيبتول مناضل غازي عبد علي3256131522094011

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية549ثانوية الفوز للبناتادبيشهد محمد هاشم محمد3257131522099054

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية548اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبييوسف عماد حسين عبد القادر3258131521007067

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية548اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى عبد االمير سلمان وضاح3259131521017130

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية547اعدادية الفردوس للبناتادبيايناس سعد عبود مهدي3260131522118021

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية547اعدادية الفردوس للبناتادبياالء صالح حسن جواد3261131522118011

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية547اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي عبد الرزاق زياره نعمه3262131521012096

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية547اعدادية الشعب للبناتادبيمريم حسين ناجي صالح3263131522098123

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية546اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمحمد عامر محمود حسين3264131521009066
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القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية545ثانوية االعتدال للبناتادبيغفران عبد الخضر محمد عوده3265131522077042

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية544ثانوية المناهل للبناتادبيمريم سالم يونس فارس3266131522126018

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية543ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيابراهيم جاسم عبود كريم3267131521034001

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552اعدادية القناة للبناتعلميبرشنك سعيد امين محمد3268131512072013

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية544ثانوية الفوز للبناتعلميرند حيدر علي صادق3269131512099018

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية539ثانوية االقصى للبنينادبيعلي رعد زيدان حميد3270131521028033

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية531ثانوية الفوز للبناتادبيسالر سعد محمد جاسم3271131522099051

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية491اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمد علي فخري صبري3272131521001093

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية489اعدادية الصفا للبنينادبيعبد الستار عالء الدين عبد الستار سليم3273131521029033

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية488ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيتيسير خضر شاكر احمد3274131522105006

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية483اعدادية االعظمية للبنينادبيعلي احمد اسماعيل مرهج3275131521001069

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480ثانوية حنين النموذجية للبناتادبيرنا محمد ناجي كاظم3276131522104022

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480ثانوية بابل العربية االهلية المختلطة في جورجياادبيالحسن حكيم شاكر فليح3277131521206004

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد انعيمه ريه عبد هللا3278131521012116

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيطيف حيدر نعومي نوري3279131521251025

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478ثانوية حطين المسائية للبنينادبيعلي محمد نوري حسن3280131521252085

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478ثانوية الكرامة للبناتادبيايالف حكمت حازم سلطان3281131522101007

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478ثانوية البسالة للبناتادبيريام رزاق مسير مذبوب3282131522092045

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478ثانوية االستقالل للبناتادبيالكوثر نمير رشيد بيري3283131522075002

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية477ثانوية االعتدال للبناتادبيحوراء حسين كريم جاعد3284131522077013

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية477اعداديةالفاروق للبنينادبيحسين علي حسين كاظم3285131521014032

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية476اعدادية السيف العربي للبناتادبيرند فاضل حميد شنه3286131522111046

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية475اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيمخلد غيث احمد حاتم3287131521013048

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية474اعدادية الشماسية للبنينادبيبرهان مصطفى خليل اسماعيل3288131521023008

العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية474اعدادية االعظمية للبنينادبيمصعب فرحان سالم داود3289131521001107

طب االسنان/جامعة بابل679اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمياحمد خالد محسن عبد هللا3290131511012014

الصيدلة/جامعة بابل676اعدادية االعظمية للبنينعلميمحمود مصطفى ادهم اسماعيل3291131511001175

العلوم/جامعة بابل560اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميجبريل زاهر جابر حسن3292131511012055

العلوم/جامعة بابل559ثانوية ابابيل للبنينعلميعلي محمد عبود خليفه3293131511011081

العلوم/جامعة بابل549ثانوية القيروان للمتميزينعلمياحمد حسين علي جعفر3294131511037001

علوم البنات/جامعة بابل536اعدادية الفردوس للبناتعلميبنين قاسم جبار عباس3295131512118031

القانون/جامعة بابل538اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي انيس خريبط ماجد3296131521012082

المسيب/الهندسة/جامعة بابل608.7ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميكرم هيثم عبد القادر عبد الستار3297131511022155

المسيب/الهندسة/جامعة بابل608كوااللمبورعلميعلي اياد عبد الكاظم طارش3298131511203013
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المسيب/الهندسة/جامعة بابل598.9ثانوية كلية بغداد للبنينعلميكرار احمد مجيد رشيد3299131511020087

المسيب/الهندسة/جامعة بابل597(ع)ايران مدارس االمام علي علميسارة يحيى صباح عبد االمير3300131512205020

الطب/جامعة النهرين695ثانوية كلية بغداد للبنينعلميايمن سمير خضير هادي3301131511020023

الطب/جامعة النهرين695اعدادية الحريري للبناتعلميآيه رياض عبد الجليل قاسم3302131512117010

الطب/جامعة النهرين693.8ثانوية المتميزاتعلميريم نبيل صالح ابراهيم3303131512108034

الطب/جامعة النهرين692.1ثانوية المتميزاتعلميرنده باسم فاضل داود3304131512108030

الطب/جامعة النهرين692ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمسلم عقيل محمد عبود3305131511020115

الطب/جامعة النهرين691.6ثانوية كلية بغداد للبنينعلميايمن عبد الستار جبار عبد الجليل3306131511020024

الطب/جامعة النهرين690اعدادية بلقيس للبناتعلمينورا مظلوم ناجي حسن3307131512071164

الطب/جامعة النهرين689ثانوية المتميزينعلميياسر عبيد جدوع عبد هللا3308131511016124

الطب/جامعة النهرين689ثانوية البسالة للبناتعلميرسل حنون كاظم زاجي3309131512092030

الصيدلة/جامعة النهرين678.8ثانوية المتميزاتعلميرغده مازن عبد الصاحب حسن3310131512108029

الصيدلة/جامعة النهرين678.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميرحمه حسين سالم سليم3311131512121029

الصيدلة/جامعة النهرين678كوااللمبورعلميمنى حيدر محمد شنشول3312131512203015

الصيدلة/جامعة النهرين677.8ثانوية المتميزينعلميحسنين سالم سعيد احمد3313131511016029

الهندسة/جامعة النهرين668اعدادية االنتصار للبناتعلميايالف محمد مهدي صالح3314131512091031

الهندسة/جامعة النهرين666ثانوية البسالة للبناتعلميشذى ياسين زامل عريبي3315131512092058

الهندسة/جامعة النهرين666اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميتمارا باسم محمد حسن محمد جعفر3316131512086018

الهندسة/جامعة النهرين665ثانوية القاهرة للبناتعلميزينب عالء عبد الباري حسن3317131512100047

الهندسة/جامعة النهرين665ثانوية زهو العراق للبناتعلميتبارك صبيح حكيم عبد هللا3318131512078011

الهندسة/جامعة النهرين663.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميرند وضاح عبد صالح3319131512121038

الهندسة/جامعة النهرين662االعدادية المركزية للبنينعلمياحمد هادي كريم ديوان3320131511010015

الهندسة/جامعة النهرين660ثانوية الفوز للبناتعلميامنه محمد عباس علي3321131512099003

الهندسة/جامعة النهرين660ثانوية البسالة للبناتعلميدعاء صادق عطوان طاهر3322131512092024

الهندسة/جامعة النهرين659.6ثانوية المتميزاتعلميمريم سالم جاسم محمد3323131512108069

الهندسة/جامعة النهرين659اعدادية االنتصار للبناتعلميايه احمد مهدي خضير3324131512091035

الهندسة/جامعة النهرين658.5ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمحمد االمين خالد شاكر محمود3325131511020089

الهندسة/جامعة النهرين658.1ثانوية المتميزاتعلميايه وائل ياس خضير3326131512108013

الهندسة/جامعة النهرين656.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميساره محسن كامل محسن3327131512121057

الهندسة/جامعة النهرين656.7ثانوية المتميزينعلميحسين ساهر هشام محمد3328131511016030

الهندسة/جامعة النهرين656اعدادية عدن للبناتعلميهدى عامر جابر اسماعيل3329131512106063

الهندسة/جامعة النهرين655.9ثانوية كلية بغداد للبنينعلميياسر عدي سالم محمد3330131511020131

الهندسة/جامعة النهرين655اعدادية يافا للبناتعلميرسل عبد الرضا مطشر رحيمه3331131512107039

الهندسة/جامعة النهرين654.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميشفاء جاسم قاسم خليل3332131512121064
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الهندسة/جامعة النهرين654.6اعدادية بغداد للبناتعلميحوراء وليد مجفول عصمان3333131512070051

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين569اعدادية بلقيس للبناتعلميبراء عوض مصطفى عبد الجليل3334131512071025

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين565اعداديةالفاروق للبنينعلمياحمد محمد عكله حسوني3335131511014005

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين561.5االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد جاسم رشيد حسون3336131511010101

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين561ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميسجاد صفاء شاكر رسول3337131511022077

الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين558اعدادية االنتصار للبناتعلميمريم رعد وحيد جاسم3338131512091153

العلوم/جامعة النهرين604اعدادية االنتصار للبناتعلميرفل نشأت عباس عبد علي3339131512091070

العلوم/جامعة النهرين599ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميميس محمد علي حسين3340131512121088

العلوم/جامعة النهرين598ثانوية زهو العراق للبناتعلميموج باقر محمد عبد الحسن3341131512078060

العلوم/جامعة النهرين586اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميبكر عصام احمد جار هللا3342131511012051

العلوم/جامعة النهرين585اعدادية االعظمية للبنينعلميغيث عدنان علي حسين3343131511001142

العلوم/جامعة النهرين578اعدادية االنتصار للبناتعلميحوراء فالح مهدي ضهد3344131512091051

العلوم/جامعة النهرين575اعدادية بلقيس للبناتعلميالنه كريم ابراهيم حيدر3345131512071130

العلوم/جامعة النهرين575اعدادية االعظمية للبنينعلمياحمد عبد الكريم عبد علي نجم3346131511001020

العلوم/جامعة النهرين574ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتعلمينور ماهر شاكر محمود3347131512124028

العلوم/جامعة النهرين574ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمحمد علي سلمان خضير3348131511022184

العلوم/جامعة النهرين573.5اعدادية بغداد للبناتعلميزينب عادل محمد حسن3349131512070102

العلوم/جامعة النهرين573.3ثانوية المتميزينعلميايمن خالد ابراهيم نبع3350131511016018

العلوم/جامعة النهرين573اعدادية االنتصار للبناتعلميسراب محمد بدري محمد علي3351131512091099

الحقوق/جامعة النهرين578اعدادية بلقيس للبناتادبيرغداء رائد عبد الرزاق مجيد3352131522071055

الحقوق/جامعة النهرين577اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا عقيل حسين عبد هللا3353131521030074

العلوم السياسية/جامعة النهرين487ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيمريم ليث قدري ابراهيم3354131522281037

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين558اعدادية االعظمية للبناتعلميدينا حسن حازم بيكان3355131512073041

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين555اعدادية البنوك األهلية للبناتعلميساره بشار صالح حسن3356131512083022

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين605اعدادية االنتصار للبناتادبيالزهراء كاظم جواد كاظم3357131522091005

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين575ثانوية زهو العراق للبناتادبيمريم جمعه ناشر مدلول3358131522078068

اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين559اعدادية االعظمية للبناتادبيسجى اسامه محسن ارحيم3359131522073076

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين642اعدادية بغداد للبناتعلميعال حسين قاسم عليوي3360131512070137

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين637.2ثانوية المتميزاتعلمينور عالء الدين نوري احمد3361131512108080

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين623ثانوية القاهرة للبناتعلميقبس خليل عبد العزيز اسماعيل3362131512100074

التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين623اعدادية الحريري للبناتعلميشمس سالم محمود شكر3363131512117158

هندسة المعلومات/جامعة النهرين652.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميبان حسين عباس محمد3364131512121015

هندسة المعلومات/جامعة النهرين642ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميهاشم علي راضي نصيف3365131511022238

هندسة المعلومات/جامعة النهرين641.1ثانوية المتميزينعلميعبد الوهاب خالد عبد الوهاب مصطفى3366131511016066
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هندسة المعلومات/جامعة النهرين641اعدادية عدن للبناتعلمياصاله خضير عباس احمد3367131512106004

هندسة المعلومات/جامعة النهرين640اعدادية بلقيس للبناتعلميراويه خليل ابراهيم فليح3368131512071052

الطب/جامعة ديالى686اعدادية الحريري للبناتعلميشهد احمد محمد احمد3369131512117160

الطب/جامعة ديالى685ثانوية السيدة عائشة للبناتعلميدعاء علي جبر عبد العباس3370131512123008

الطب/جامعة ديالى685اعدادية الفردوس للبناتعلميديانا مازن حسوني وادي3371131512118065

الطب/جامعة ديالى684.8ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعلي عبد الستار عبد المجيد عبد الجبار3372131511020074

الطب/جامعة ديالى683.3اعدادية الحريري للبناتعلمينهى رعد حميد كمبش3373131512117234

الهندسة/جامعة ديالى628اعدادية االنتصار للبناتعلميذكرى فاضل بوش سلمان3374131512091058

الهندسة/جامعة ديالى628اعدادية االنصار للبنينعلميحيدر هادي علي طه3375131511003071

الهندسة/جامعة ديالى619اعدادية بغداد للبناتعلميرباب محمود حاتم شواي3376131512070065

الهندسة/جامعة ديالى616.6ثانوية المتميزينعلميبكر احمد ثابت نعمان3377131511016021

الهندسة/جامعة ديالى614اعدادية بغداد للبناتعلميبتول عامر حسن علي3378131512070025

الهندسة/جامعة ديالى613.7ثانوية المتميزاتعلميمينا ماهر ابراهيم جمعه3379131512108079

الهندسة/جامعة ديالى612.2ثانوية المتميزينعلميمصطفى فؤاد حسن عباس3380131511016110

الهندسة/جامعة ديالى608اعدادية بغداد للبناتعلمينبأ فاضل حواس داود3381131512070184

الهندسة/جامعة ديالى607.9ثانوية المتميزينعلميعبد هللا رافد خجوري شناوه3382131511016061

الهندسة/جامعة ديالى607ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمحمد االمين طالب مهدي عبود3383131511022163

الهندسة/جامعة ديالى606اعدادية الرسالة للبنينعلميحسام عباس الياس احمد3384131511005039

العلوم/جامعة ديالى547مدارس الغد االهلية للبناتعلميفاطمه حكمت عسل زيدان3385131512114028

العلوم/جامعة ديالى541ثانوية سيناء للبنينعلميمحمد عماد اسماعيل عبد الرزاق3386131511019071

العلوم االسالمية/جامعة ديالى476اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمياحمد علي خالد محمد3387131511012030

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى542اعدادية االمام الصادق للبنينعلميحيدر محمود علوان احمد3388131511002041

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى541ثانوية حطين للبناتعلميزينب ايوب صبر عذاب3389131512103027

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى517ثانوية شمس الحرية للبناتادبيسرى محمد شهاب حسن3390131522079026

الصيدلة/جامعة كربالء676ثانوية الرشيد للبناتعلميفاطمه محمد علي محمد3391131512096042

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية االنصار للبنينعلميعبد هللا واجد رؤوف عبد االمير3392131511003110

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية سما بغداد للبناتعلميالزهراء رياض محمد كاظم3393131512087008

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية بلقيس للبناتعلمينداء علي جاسم خضير3394131512071147

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية بلقيس للبناتعلميزينب علي محمد جواد محمد امين3395131512071076

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية الرسالة للبنينعلميسجاد سلمان كويطع سعد3396131511005067

الصيدلة/جامعة كربالء675اعدادية الفردوس للبناتعلميمريم علي محمد ياسين3397131512118223

الصيدلة/جامعة كربالء675ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميزهراء نعيم خوين تولي3398131512104029

العلوم/جامعة كربالء559.7االعدادية المركزية للبنينعلمييوسف ماجد كاظم علي3399131511010139

القانون/جامعة كربالء529اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي صالح مهدي صالح3400131521017077
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القانون/جامعة كربالء510اعدادية السياب للبنينادبيعبد الكريم محمد كريم عمران3401131521030069

القانون/جامعة كربالء505ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء نذير حميد حسين3402131522105011

طب االسنان/جامعة كركوك675ثانوية المتميزينعلمياحمد رائد عزيز حسون3403131511016005

الهندسة/جامعة كركوك647ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمحمد صباح حاتم سعد3404131511022176

العلوم/جامعة كركوك569اعدادية السيف العربي للبناتعلميانسام علي ناصر حسين3405131512111010

التمريض/جامعة كركوك603اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء عبد الكاظم ناصر حسين3406131512118100

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك496اعدادية الفردوس للبناتادبيجيهان ابراهيم علي احمد3407131522118029

القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك492اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد عدنان نعمه مطر3408131521042122

طب االسنان/جامعة واسط678.3مدارس الغد االهلية للبناتعلميمروه فائق كريم شكر3409131512114031

العلوم/جامعة واسط554اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمصطفى محمد عبد الحسن لفته3410131511012266

العلوم/جامعة واسط553اعدادية بغداد للبناتعلميفرح حسين مجيد جاسم3411131512070151

العلوم/جامعة واسط545اعدادية صالح الدين للبنينعلمياثير عبد الحسن حيدر داخل3412131511008006

علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة واسط539اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميايه لؤي عبد العباس شويخ3413131512086012

الطب/جامعة ميسان685اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمياحمد رحيم لفته عبد3414131511012015

الطب/جامعة ميسان684.9ثانوية القيروان للمتميزينعلمياسامه احمد صالح مهدي3415131511037003

الطب/جامعة ميسان684.1االعدادية المركزية للبنينعلميأمير عصام عبد االمير صفر3416131511010002

الطب/جامعة ميسان684.1ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمحمد عالء دهام حمد3417131511020102

الصيدلة/جامعة ميسان675اعدادية بغداد للبناتعلميرفل كريم مطير احمد3418131512070070

الصيدلة/جامعة ميسان673.9ثانوية المتميزينعلمياصيل خليل نمر شناوه3419131511016014

العلوم/جامعة ميسان621(ع)ايران مدارس االمام علي علميحوراء ابراهيم سلمان قاسم3420131512205008

القانون/جامعة ميسان558اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء سالم كريدي عاصي3421131522118034

العلوم السياسية/جامعة ميسان508اعدادية يافا للبناتادبيهدى غانم مذكور محمد3422131522107128

العلوم السياسية/جامعة ميسان492اعدادية الفردوس للبناتادبيوجدان خير هللا حسين سالم3423131522118187

العلوم السياسية/جامعة ميسان486ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزهراء كريم يونس جعفر3424131522110009

الطب/جامعة المثنى686اعداديةالفاروق للبنينعلميصالح كاظم حمد جابر3425131511014045

طب االسنان/جامعة المثنى679.3ثانوية كلية بغداد للبنينعلمييوسف عبد العباس قاسم منصور3426131511020135

الصيدلة/جامعة المثنى673ثانوية ابابيل للبنينعلميامجد محمود مجيد فارس3427131511011012

العلوم/جامعة المثنى556اعدادية الخنساء للبناتعلميمسار رحيم عباس معيلو3428131512094073

القانون/جامعة المثنى501اعدادية صالح الدين للبنينادبيمرتضى عباس يوسف يحيى3429131521008080

العلوم التطبيقية/جامعة سامراء584اعدادية الحريري للبناتعلميأبتهال سفيان شاكر صالح3430131512117001

علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة سومر540اعدادية الفردوس للبناتعلميرفل حسين علوان خلف3431131512118074

التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء593ثانوية ابابيل للبنينعلميعلي عبد العزيز ناظم رشيد3432131511011078

الطب/جامعة نينوى674اعدادية عكاظ  للبنينعلميحيدر فاضل محمد سعيد ابراهيم3433131511024016

الطب/جامعة نينوى671.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميسارة نهاد محمد اغا مراد3434131512121060
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الطب/جامعة نينوى670اعدادية الرسالة للبنينعلميمنذر عدنان حسان احمد3435131511005182

الطب/جامعة نينوى669اعدادية الصفا للبنينعلميسعد محمد حسن خلف3436131511029150

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى566.9االعدادية المركزية للبنينعلميعلي ثائر عبد الحسين حسن3437131511010072

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى545اعدادية الشماسية للبنينعلميمرتضى غازي لعيبي غضيب3438131511023075

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى544ثانوية القاهرة للبناتعلميميس محمد عماد الدين عبد المنعم3439131512100087

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى532اعدادية الشماسية للبنينعلمييوسف محمد عزيز جاسم3440131511023093

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى531اعدادية الرسالة للبنينعلمياحمد سعد محمد حسن3441131511005006

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى527اعدادية االنتصار للبناتعلميفرح ستار غزال عبد3442131512091144

هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى527اعدادية الفردوس للبناتعلميسجى سالم خلف علي3443131512118149

الطب/جامعة الفلوجة676اعدادية االعظمية للبنينعلمياصيل خضير حميد مطر3444131511001001

الطب/جامعة الفلوجة674اعدادية الحريري للبناتعلميفاطمة علي احسان عبد الرحمن جهانبخش3445131512117190

العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة465اعدادية االعظمية للبناتعلميهبه بهاء محمد حسن3446131512073134

التمريض/جامعة تلعفر568مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميإيالف توفيق حمزة خليل3447131512216001

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت619اعدادية الحريري للبناتعلميزهراء علي مزهر مهدي3448131512117113

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت568اعدادية الرسالة للبنينعلميعبد هللا عباس حمدان حسين3449131511005091

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت565اعدادية يافا للبناتعلميزينب سلمان نور الدين سلمان3450131512107060

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت563اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميفاضل محمد فاضل حسون3451131511012189

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت563اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب الكبرى عصام خضير عليوي3452131512118111

معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت562اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمياحمد سلوم عباس كريم3453131511012020

كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665اعدادية القناة للبناتعلمينبأ عماد اسماعيل عبد الرزاق3454131512072065

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663اعدادية السيف العربي للبناتعلميامل محمد باقر محمد3455131512111007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية594مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميمهند محمد سليم ابراهيم مصطفى3456131511216057

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميمريم محمد سليم ابراهيم مصطفى3457131512216026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميدعاء عدنان عبد الرحيم قدو3458131512216009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529اعدادية الحريري للبناتعلمينبأ جمال عبد الوهاب توفيق3459131512117229

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية498ثانوية االستقالل للبناتعلميرانيا طالب خضير محمود3460131512075018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميسبأ مصطفى عبد الرحمن محمد3461131512216016

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552اعدادية الحريري للبناتعلميامنه عبد الجبار جواد خضير3462131512117031

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531اعدادية يافا للبناتعلميزهراء دريد طه مجيد3463131512107051

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523اعدادية االعظمية للبناتعلميانسام حامد شاكر محمود3464131512073014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568ثانوية ابابيل للبنينعلميصالح شاكر صالح حميد3465131511011131

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565النازحونعلميمهند حميد جبير عطا هللا3466131511500011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555اعدادية االعظمية للبنينعلميثامر عبد الباسط ثامر احمد3467131511001056

الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميوليد خالد احمد عبد هللا3468131511009098
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الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية542مدرسة نينوى العراقية الثانوية الخاصة للبنات تركياعلميعلياء فاضل هندي عجاج3469131512221005

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية523مدرسة بغداد االهلية في اسطنبولعلميبراء يوسف يعقوب يوسف3470131511215007

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية516مدرسة بغداد االهلية في اسطنبولعلميحسن مصعب غانم سعد هللا3471131511215011

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436اعدادية االمام الصادق للبنينعلميحسن سعد نمر جاسم3472131511002022

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية436ثانوية الفوز للبناتعلميشهد مبدر جعفر عيسى3473131512099034

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية وادي الرافدين للبنينعلميحسين علي عبد الحسين ماضي3474131511026016

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية435اعدادية دجلة الخير للبنينعلمياحمد هالل احمد سعيد3475131511038006

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية المتنبي للبنينعلميمصطفى احمد دخيل عفراوي3476131511017079

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية االنصار للبنينعلميعبد المهيمن احمد فالح حسن3477131511003111

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية االنصار للبنينعلميغسان محمد عبد الزهرة دكتور3478131511003154

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434ثانوية المتميزينعلميزيد حسين ضمد محيسن3479131511016046

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية الرسالة للبنينعلميمصطفى سعد صباح جميل3480131511005166

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية432اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميعلي حسين عبود شنيار3481131511012155

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431اعدادية المتنبي للبنينعلمياحمد نجم عبد فرج3482131511017011

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية431ثانوية زهو العراق للبناتعلميزينه قحطان غني عبد الرسول3483131512078032

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430اعدادية االمام الصادق للبنينعلميأيمن اياد فرعون داغر3484131511002001

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمصطفى وليد سامي عبد اللطيف3485131511022222

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430النازحاتعلميياسمين علي حماد خليفة3486131512501015

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية430ثانوية الطف المسائية للبنينعلميعبد الملك ازهر حكمت حسن3487131511257043

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية القناة للبناتعلميزينب عادل سلمان علوان3488131512072031

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية418تركي- مدرسة نينوى العراقية الثانوية الخاصة للبنين علميعالء مجيد حسين محمد3489131511211012

الموصل/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية398تركي- مدرسة نينوى العراقية الثانوية الخاصة للبنين علميعبيدة عامر عبد الرحمن حسن3490131511211010

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية الصفا للبنينعلميعبد هللا معد خضير ياس3491131511029082

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية الشعب المسائية للبنينعلميساالر جليل عبد السالم صالح3492131511250054

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية418ثانوية الرافدين للبناتعلميشهد علي عبد الحسين خلف3493131512095034

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمحمد عالء الدين مجيد حميد3494131511012224

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403ثانوية الزهراء للبناتعلميساره احمد حسن حسون3495131512097035

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية403اعداديةالفاروق للبنينعلميمحمد عبد الرحمن اسعد هالل3496131511014090

كركوك/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية المركزية للبناتعلميغصون لطيف حسين بتور3497131512119016

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447اعدادية الحريري للبناتعلميتبارك محمود عبد الستار سلمان3498131512117054

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411الخارجيونعلميسيف باهي زغير حسن3499131511400003

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية411ثانوية المناهل للبناتعلميسارة ماجد محمد محسن3500131512126017

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية عدن للبناتعلميناديه احمد عبد االمير باقر3501131512106057

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410ثانوية البنوك االهلية للبنينعلميعبد هللا اياد صالح عبد العزيز3502131511043011
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الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية410اعدادية السويس للبنينعلميعالء عبد الستار غنو علوان3503131511006036

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية409ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميحسين عبد االمير ريشان حسون3504131511034024

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية الحريري للبناتعلمياسراء علي حسون محمد3505131512117016

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية407اعدادية االمام الصادق للبنينعلميعلي قاسم سعدون ماضي3506131511002077

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية نازك المالئكة للبناتعلمينور باسم كاطع دواي3507131512086094

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406اعدادية االنصار للبنينعلميعبد هللا ليث حمزه عبد الواحد3508131511003107

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية406ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميعزيز عباس رسول عباس3509131511034046

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية االسوار للبناتعلميعال محمد محسن ابراهيم3510131512076021

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية404ثانوية الكرامة للبناتعلميزهراء قصي كامل حمودي3511131512101042

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميفرح محمد عبد هللا حمودي3512131512086082

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية402اعدادية المتنبي للبنينعلميمحمد انعام درويش باران3513131511017068

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية السياب للبنينعلميامير فارس علي ناصر3514131511030024

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية المتنبي للبنينعلميحسين عبد الهادي جبر خلف3515131511017027

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية399اعدادية االنتصار للبناتعلميعصمت فارس عدنان محمد3516131512091125

الحويجة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية396اعدادية االمام الصادق للبنينعلميحسين زيدان خلف عبد عون3517131511002029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية487اعدادية الشماسية للبنينعلميعمار حكيم حاتم سعيد3518131511023050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486ثانوية الثورة العربية للبناتعلميزهراء محمد محسن صالح3519131512093049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية486ثانوية حطين للبناتعلمينور ثجيل عكار فرج3520131512103073

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية483اعدادية الخنساء للبناتعلميساره جميل شناوه عامر3521131512094041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية481اعدادية الرشد للبناتعلمينور ماجد حميد حسوني3522131512109026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية478اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينعلميمحمد حامد عباس شغاتي3523131511007027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية477اعدادية المتنبي للبنينعلميحمزه حسين فاضل عباس3524131511017032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية472اعدادية االنتصار للبناتعلميشيماء غالب حاتم عبد النبي3525131512091111

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية472اعدادية صالح الدين للبنينعلميحسين محمد حسين محمد3526131511008037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية471ثانوية سيناء للبنينعلميايمن علوان حسن فلفل3527131511019011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية470ثانوية حطين للبناتعلميزينب محمد عبد هللا نعمان3528131512103030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية467اعدادية الشعب للبناتعلميسجى محمود مجول رحيم3529131512098056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية463ثانوية شمس الحرية للبناتعلميسعاد موفق طالب عليوي3530131512079024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية459اعدادية الرسالة للبنينعلميابراهيم خليل حاتم عبود3531131511005002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية458ثانوية االقصى للبنينعلميعيسى محمد عيسى محمد3532131511028009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457ثانوية اإلخالص المسائية للبناتعلميالصفا علي بهجت جاسم3533131512285001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457اعدادية الفردوس للبناتعلميصفا ماجد شعبان طويب3534131512118179

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية457ثانوية حطين المسائية للبنينعلميحيدر عمار صابر محمد3535131511252015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية456للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علمياحمد سلمان داود سليمان3536131511025002
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية455اعدادية عكاظ  للبنينعلميعلي عباس سعيد مالح3537131511024033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية453ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميابراهيم صالح الدين رشيد كريم3538131511022001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452اعدادية القناة للبناتعلميساره وليد محمد اسماعيل3539131512072036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية452للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علميسجاد سمير عبد الرزاق ناجي3540131511025025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية450ثانوية سيناء للبنينعلميمحمد حيدر باقر حسن3541131511019063

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449اعدادية الفردوس للبناتعلميبتول حسن طاهر راضي3542131512118027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية449ثانوية حطين للبناتعلميساره يقظان عبود عباس3543131512103038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية الشماسية للبنينعلميعمر رعد خشان طعمه3544131511023052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية448اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمصطفى عبد مسلم فاخر عبد المهدي3545131511012259

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية447ثانوية االصمعي المسائية للبناتعلميزهراء عباس داود عبد الحسين3546131512281003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية446ثانوية الكرامة للبناتعلمياسراء محمد ياسين منجل3547131512101002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية445اعدادية الشعب المسائية للبنينعلميسجاد فيصل شمخي سدخان3548131511250057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444اعدادية الصفا للبنينعلميعمر قادر عبد خضير3549131511029098

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية444اعدادية الخنساء للبناتعلميسجى محمد جميل محسن3550131512094045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية443ثانوية الزهراء للبناتعلميتبارك علي زهير سلمان3551131512097011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية االعظمية للبنينعلميمحمد خالد وليد خالد عبد الرحمن3552131511001158

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية522ثانوية ابابيل للبنينعلميجاسم محمد كاظم جابر3553131511011022

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية519اعدادية االمام الصادق للبنينعلمياحمد هاشم عليوي خليف3554131511002006

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية517اعدادية الصفا للبنينعلمياحمد توفيق حسون حاجم3555131511029008

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية511ثانوية ام البنين للبناتعلميتيجان صالح عبود جعفر3556131512080009

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية485مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميموفق فالح فاضل امين3557131511216058

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية475.8االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد نجيب حسن محمد3558131511010113

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية450تركي- مدرسة نينوى العراقية الثانوية الخاصة للبنين علميعبد السالم ياسر أحمد حقي محمود3559131511211009

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية441كوااللمبورعلميساره سالم مسلم احمد3560131512203010

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية الصفا للبنينعلمياحمد نصار احمد جرجيس3561131511029148

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية443اعدادية االنتصار للبناتعلميبسمه علي عبد االله عباس3562131512091038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428اعدادية الصفا للبنينعلميمحمد عماد محمد حسين3563131511029109

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية الشعب المسائية للبنينعلمينور الدين احمد عبد الرضا عبد هللا3564131511250126

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395اعدادية عكاظ  للبنينعلميعلي احمد عبد االمير كاظم3565131511024027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية بلقيس للبناتعلميوفاء عامر صبيح حميد3566131512071183

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميماهر لؤي كامل علي3567131511009068

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمنتظر احمد عنيد منصور3568131511012268

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعلي ناطق خضر محمود3569131511022133

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393مدارس الغد االهلية للبناتعلميسجى عبد الرزاق خضر عباس3570131512114021
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميعلي هشام شمس الدين محمد3571131511009057

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميكرار زوين عبد الهادي زوين3572131511022152

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390اعدادية الصفا للبنينعلميمحمد محمود سلمان رزوقي3573131511029112

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علميعلي محمد حسين مساعد3574131511025055

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387اعداديةالفاروق للبنينعلميحيدر محمد عبد محمد3575131511014032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386ثانوية سيناء للبنينعلميجالل شاكر حمودي خماس3576131511019012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميزينب فرحان ساهي عبيد3577131512105021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385ثانوية سيناء للبنينعلميحسن باسم رشيد محمد3578131511019013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385ثانوية النعمان للبناتعلميرشا عالء صبري محمد3579131512102018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382ثانوية االمام الباقر للبنينعلميسيف امجد محسن عبد الصاحب3580131511032009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429ثانوية االستقالل للبناتادبيايه شاكر محمود محمد3581131522075004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية الرافدين للبناتادبيرحاب عبد الرضا رومي راضي3582131522095022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية الرافدين للبناتادبيفرح فاضل عباس صكبان3583131522095043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384اعدادية الشعب للبناتادبيميادة سويع غضبان عاشور3584131522098130

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحسين عالء عبد الساده رشك3585131521026022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية الفراتين للبنينادبيعمر سعد هللا عبد الجليل ياسين3586131521042098

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية الفردوس للبناتادبينور حامد جواد محمد3587131522118156

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380إعدادية الفراهيدي للبنينادبيمرتضى حسين عبد الصاحب محمود3588131521015061

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية السيف العربي للبناتادبيرانيه عنتر شاحوذ علي3589131522111039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380ثانوية البسالة للبناتادبيزينب علي محمد حسين3590131522092060

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية السويس للبنينادبيعلي خالد خضير علوان3591131521006067

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية الثورة العربية للبناتادبيزهراء ناظم جوحي سلمان3592131522093069

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيلمى حسن داشي شعيوط3593131522281033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية الفيحاء للبناتادبيشهد محمد جاسم جابر3594131522084014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379ثانوية ابابيل للبنينادبيعلي محمد ياسر عباس3595131521011098

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378اعدادية السياب للبنينادبيحسين عبد الستار سلمان مهدي3596131521030044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب هيثم عباس خضير3597131522071087

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377اعدادية بلقيس للبناتادبينور احمد صادق جبار3598131522071152

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375اعداديةالفاروق للبنينادبيعباس فاضل مصطفى جليل3599131521014055

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه كاظم شنيور بدر3600131522071125

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375اعدادية بلقيس للبناتادبيمالك ناظم مويح عبد هللا3601131522071141

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375ثانوية طيبة للبناتادبيتبارك عدنان جواد كاظم3602131522116012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374اعدادية الفراتين للبنينادبياالمير علي عبد الواحد كحيط3603131521042022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373اعدادية المركزية للبناتادبيشيماء خالد مجيد فاضل3604131522119028
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيهاجر ستار شمران رهيف3605131522086082

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمحمد مهدي مجيد ديوان3606131521026070

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370اعدادية االنصار للبنينادبيمنتظر رائد طهماس اسفنديار3607131521003084

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368ثانوية زهو العراق للبناتادبيرؤى نصير عباس فرحان3608131522078021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367ثانوية الكرامة للبناتادبيدعاء قتيبه كاظم حسن3609131522101026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364ثانوية القاهرة للبناتادبيساره حسن علي كريم3610131522100030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363اعدادية السياب للبنينادبيحسين ناجي محمد راشد3611131521030048

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363اعدادية االنتصار للبناتادبيشهد صالح حسن دهش3612131522091082

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية362اعدادية بلقيس للبناتادبيعبير علي حسين محمد3613131522071113

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384اعدادية االعظمية للبنينعلميعلي جابر مهنا شبل3614131511001119

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية434اعدادية الفردوس للبناتادبيتيسير كاظم حميد خالد3615131522118027

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد المؤمن محمد شاكر صبري3616131521015037

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352تركي- مدرسة نينوى العراقية الثانوية الخاصة للبنين ادبيزكريا رعد علي حمد3617131521211002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية السياب للبنينعلميحسان علي نعمه لفته3618131511030040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429اعدادية يافا للبناتعلميساره علي عبد الحسين ثابت3619131512107067

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميبالل وليد سلمان محمود3620131511004019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية الشعب للبناتعلميزهراء سمير سلمان وضاح3621131512098041

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427اعدادية يافا للبناتعلميشهد محمد غني كاظم3622131512107075

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر سعد علوان خضير3623131511010044

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426ثانوية زهو العراق للبناتعلمياسراء احمد كاطع سلطان3624131512078003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميحسنين علي كاظم ياسر3625131511012071

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية االنصار للبنينعلميعلي نجاح حلبوص فرج3626131511003143

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426اعدادية الفردوس للبناتعلميميس كاظم علي خليفه3627131512118230

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425اعدادية المستنصرية للبنينعلميوائل حسن عبد الرزاق محمد3628131511031081

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424ثانوية حطين للبناتعلميسجى ناصر جاسم محسن3629131512103041

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424اعدادية بلقيس للبناتعلميهدى رائد توفيق عيسى3630131512071173

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423اعداديةالفاروق للبنينعلميحيدر فاهم محمد كاظم3631131511014031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423ثانوية الكرامة للبناتعلميايه محمد فرج جاسم3632131512101012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390اعدادية االنتصار للبناتعلميزينب سعد كمال مصطفى3633131512091092

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373اعدادية الصفا للبنينعلميمصطفى طالل كامل عبد هللا3634131511029124

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية االندلس المسائية للبنينعلمياحمد فالح عبد الستار رشيد3635131511256006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميمحمد عبد الصمد حميد حمزة3636131511009082

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية االعتدال للبناتعلميفاطمة الزهراء جواد كاظم فرج3637131512077015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعدادية االمام الصادق للبنينعلميمهند عالء عبد الحسين محسن3638131511002129
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375اعدادية السياب للبنينعلميمصطفى ماهر جعفر احمد3639131511030179

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373المدرسة العراقية في بوخارستعلمينور قصي أحمد صبحي3640131512201007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372ثانوية االسوار للبناتعلميربى محمود عبد الرضا لعيبي3641131512076010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380اعدادية االعظمية للبناتادبيريهام بلدي خشمان سعود3642131522073059

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358اعدادية صالح الدين للبنينادبياحمد خليل خضير راضي3643131521008002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية357اعدادية االمام الصادق للبنينادبيسامر جمال هادي اسماعيل3644131521002033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمرتضى خضير عباس هاشم3645131521007057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440ثانوية حطين للبناتعلميلبنى فرحان مظلوم عبد هللا3646131512103062

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية439اعدادية يافا للبناتعلميحنين سعد عبد هللا ناصر3647131512107026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية يافا للبناتعلميفرقان راضي عبد النبي كريم3648131512107088

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438اعدادية االنصار للبنينعلميعلي ستار جبار رجي3649131511003130

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438اعداديةالفاروق للبنينعلميعلي الدر جاسم حميد عبود3650131511014057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438ثانوية زهو العراق للبناتعلميعذراء جالل عبد علي حزام3651131512078046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية الفردوس للبناتعلميأيات احمد عطا هللا رزيج3652131512118003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437ثانوية الرشيد للبناتعلميرفل غازي قاسم محمد3653131512096020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437اعدادية الحريري للبناتعلميبراء موفق صالح محمد3654131512117051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421ثانوية االستقالل للبناتادبينور حسن زين العابدين نقي3655131522075030

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422ثانوية حطين للبناتعلميحنين خالد رحيم حامد3656131512103013

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعداديةالفاروق للبنينعلميسجاد علي عكله حسوني3657131511014039

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية الشعب للبناتعلميايمان لؤي جبار حيدر3658131512098014

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميعبد هللا جواد قحط عواد3659131511012144

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية422ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميحيدر احمد صالح مهدي3660131511022062

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية االعظمية للبنينعلميابراهيم نبيل ابراهيم اسماعيل3661131511001006

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية421اعدادية المتنبي للبنينعلميحيدر فاخر اسماعيل جبر3662131511017035

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية الكرامة للبناتعلميصبا تحسين علوان حسين3663131512101054

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميناصر اياد جاسم محمد3664131511012279

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420ثانوية االقصى للبنينعلميحسن محمد طاهر جبر3665131511028003

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420اعدادية االعظمية للبنينعلميمصطفى اياد طارق جميل3666131511001180

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية419اعدادية بغداد للبناتعلميبنين عبد االمير جمعه عطيه3667131512070027

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية418اعدادية الرسالة للبنينعلمياحمد شاكر كريم شكر3668131511005008

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمحمد جمال خزعل علي3669131511012211

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417االعدادية المركزية للبنينعلميمرهون فياض عبد الحسين محمد3670131511010115

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية417ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميبدر اياد يونس شكر3671131511034015

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية االنصار للبنينعلمييحيى خالد يحيى علي3672131511003232
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موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية عدن للبناتعلميهديل علي محمود كاظم3673131512106065

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416ثانوية سيناء للبنينعلميحسن سالم حسن احمد3674131511019014

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416اعدادية الفردوس للبناتعلميطيبه فارس عبد علي رداد3675131512118186

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية يافا للبناتعلميلميس عبد الكريم قاسم عاتي3676131512107090

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415ثانوية الرشيد للبناتعلميايالف علي محسن حسين3677131512096007

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية415اعدادية االنتصار للبناتعلميسمية فارس حكمت توفيق3678131512091103

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلمياريج رياض عبد محسن3679131512112002

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414ثانوية الثورة العربية للبناتعلميحوراء محسن عبد الواحد محسن3680131512093027

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الصفا للبنينعلميحسين يعرب يوسف جميل3681131511029043

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية414اعدادية الفردوس للبناتعلمينورس احمد عبد جاسم3682131512118249

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية الفردوس للبناتعلميرقيه فاضل صدام عبد3683131512118076

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعداديةالفاروق للبنينعلميعباس مازن خضير عباس3684131511014051

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميزينب محمد سمير عباس عثمان3685131512089047

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413اعدادية الحريري للبناتعلميمينا كامل محمد شطب3686131512117227

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية405ثانوية الفوز للبناتعلميفرح فاضل عباس حسن3687131512099041

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية361اعدادية بلقيس للبناتعلميفاطمه عمران ياسين نصيف3688131512071125

الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية360اعدادية االنتصار للبناتعلميضمائر خالد عباس علوان3689131512091119

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية413االعدادية المركزية للبنينعلميحسام عامر فائق كاطع3690131511010029

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميود عدنان حسين عبد3691131512104064

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية412اعدادية الخنساء للبناتعلميزينب علي محسن مصطفى3692131512094036

كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية448ثانوية النور االعظم النموذجية االهلية للبناتعلميتماره علي هادي فيحان3693131512125002

كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية411اعدادية الفردوس للبناتعلميمريم عبد الرسول عبد الزهره سلمان3694131512118221

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية618.7ثانوية المتميزينعلميمحمد اياد عبد االمير محمد3695131511016091

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية645اعدادية الشعب للبناتعلميعائده سمير سلمان وضاح3696131512098066

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية567اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب صباح حسون زغير3697131512118120

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية560اعدادية االنتصار للبناتعلميخديجة محمد حسن حسين3698131512091052

المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية581ثانوية المتميزينعلمياحمد سعد هاشم حسين3699131511016008

النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية619ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميياسر احمد عبد الرضا كاظم3700131511022240

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية449اعدادية الرسالة للبنينعلميعلي عقيل عبود كاظم3701131511005112

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية448ثانوية ابابيل للبنينعلميحسين جاسم كريم عباس3702131511011032

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية439اعدادية االنصار للبنينعلميمحمد حسين تركي صالح3703131511003176

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية المستنصرية للبنينعلميعلي سمير عامر عبد الصمد3704131511031044

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية عدن للبناتعلميزينب محمد خلف عبد3705131512106033

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية438اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمحمد عبد علي حافظ3706131511012222
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بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436اعدادية عكاظ  للبنينعلميمهند فهمي فاضل عباس3707131511024052

بابل/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية431للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علميحسن هادي نعمه حسين3708131511025014

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية600ثانوية االمام الباقر للبنينعلميسعد عبد العظيم سعد فارس3709131511032008

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية482ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلمييسرى كريم لطيف كليت3710131512105054

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية436.6االعدادية المركزية للبنينعلميعبد هللا قيس عبد الحافظ شهاب3711131511010065

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية423اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينعلمياحمد عبد الحسين باقر اسماعيل3712131511007005

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية422اعدادية الوزيرية للبناتعلمياميره علي عبد الغني محمد حسين3713131512074001

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعباس حسن عليوي موسى3714131511022093

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية406اعدادية الرسالة للبنينعلميامير احمد صالح مهدي3715131511005025

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية405اعداديةالفاروق للبنينعلميعلي هاشم ذنون محمد3716131511014067

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية402ثانوية الثورة العربية للبناتعلمينور ثائر قاسم محمد3717131512093106

المسيب/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية396اعدادية السيف العربي للبناتعلميايه حسين علي خلف3718131512111014

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية468ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمصطفى ثامر فاضل الفي3719131511022203

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية السياب للبنينعلميعلي سلمان جالي وحيلي3720131511030104

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية437اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميحسين ثائر مهدي شلش3721131511012076

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية426ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمحمد فاضل فرحان محمد3722131511022187

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية419ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلمييوسف كوركيس كوجو سليفو3723131511022247

الكوفة/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية418االعدادية المركزية للبنينعلميمحمد قاسم نصري هادي3724131511010110

النجف/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية475اعدادية االنصار للبنينعلميسيف محمد علي حسين3725131511003092

كربالء/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية479(ع)ايران مدارس االمام علي علمياحمد يوسف هادي عبد الكريم3726131511205004

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية445ثانوية ام البنين للبناتعلميحوراء عامر ناهي ابراهيم3727131512080011

القادسية/المعهد التقني التكنولوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية389اعدادية االمام الصادق للبنينعلميحيدر رياض عبد الصاحب راضي3728131511002039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية451اعدادية االنصار للبنينعلمياحمد اسامه عباس حاوي3729131511003006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية430ثانوية شمس الحرية للبناتعلميدينا حبيب ابراهيم عزيز3730131512079014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية435ثانوية الرافدين للبناتعلمينور حسين كاظم كريم3731131512095047

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425اعدادية الوزيرية للبناتعلمينور عماد علي يوسف3732131512074039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية425ثانوية الكرامة للبناتعلميايه طالل شهاب حمد3733131512101011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية420اعدادية صالح الدين للبنينعلميحسين سعد حسن علي3734131511008033

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية417ثانوية زهو العراق للبناتادبيمريم وسام سلمان جبر3735131522078071

الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية477اعدادية الشعب للبناتعلميهاله سلمان خلف جاسم3736131512098103

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية491ثانوية القاهرة للبناتعلميزهراء علي عبد الحسين حسن3737131512100041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية448اعدادية الصفا للبنينعلميسيف علي عبد عليوي3738131511029059

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية432اعدادية الحريري للبناتعلميطيبه عبد الرزاق محمد حسين محمد علي3739131512117179

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية429ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميحيدر جمال عبد الكريم عباس3740131511022066
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية407اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحسن عبد الكاظم شغاتي بدر3741131521026020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444ثانوية القاهرة للبناتعلميهبه هللا عبد الحميد محسن علي3742131512100100

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية437ثانوية االعتدال للبناتادبيفرح محمد علي حسين3743131522077052

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية444كوااللمبورعلميشهد حسن سامي عريبي3744131512203012

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية500اعدادية االمام الصادق للبنينعلميعلي ماجد حميد حسوني3745131511002079

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية391ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميحسين حسن عبد الساده جبر3746131511034021

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية391اعدادية الرسالة للبنينعلميحيدر احمد راضي محمد3747131511005051

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية413ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعادل سامر طه سالم3748131511022091

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط التقنية394مدارس الغد االهلية للبناتعلميرسل كامل شاكر ثالث3749131512114012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.6ثانوية المتميزاتعلميميس باسل ابراهيم حسين3750131512108075

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672اعدادية الخنساء للبناتعلميريام عبد الكريم زيدان سالم3751131512094029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية الحريري للبناتعلميضحى مؤيد بادي علي3752131512117176

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671اعدادية الحريري للبناتعلميمريم هيثم عدنان حسن3753131512117212

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670ثانوية ابابيل للبنينعلميعلي ناصر جبار سلمان3754131511011083

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670ثانوية النعمان للبناتعلمينهى قصي حسين ابراهيم3755131512102040

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية بلقيس للبناتعلميمريم علي حسن حسين3756131512071137

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669اعدادية االعظمية للبناتعلميفاطمه ضياء حسن علي3757131512073105

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميمصطفى فؤاد صالح مصطفى3758131511034088

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية بلقيس للبناتعلميرفيف كامل صبار جبر3759131512071057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668اعدادية االمام الصادق للبنينعلميعبد هللا كريم عبد هللا علي3760131511002057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميزينب باسم عباس قاسم3761131512104031

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673ثانوية االسوار للبناتعلميمريم ضياء احمد علي3762131512076026

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672ثانوية الثورة العربية للبناتعلميساره ابراهيم محي دلي3763131512093055

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663اعدادية الفردوس للبناتعلميرسل ناظم رحيم حسن3764131512118069

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660اعدادية االنتصار للبناتعلميهديل قحطان حميدي هاشم3765131512091181

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659اعدادية الشعب للبناتعلميسمر عماد تركي فارس3766131512098060

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655اعدادية السيف العربي للبناتعلمينوره رشيد عكش شوكه3767131512111071

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648ثانوية القيروان للمتميزينعلميمحمد حيدر سمير حسين3768131511037023

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639اعدادية الوزيرية للبناتعلميشهد شاكر محمود احمد3769131512074021

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية بغداد للبناتعلميحوراء تحسين بعيوي سمير3770131512070046

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية السياب للبنينعلميعلي رحمن مهدي عالوي3771131511030103

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية االنصار للبنينعلميديالن كاميران سلمان مايخان3772131511003072

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635اعدادية االنتصار للبناتعلمياسراء مرتضى عمر مصطفى3773131512091022

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633ثانوية االسوار للبناتعلميدعاء جمال كاظم عيسى3774131512076008
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية السويس للبنينعلميمحمد فرج سلطان غربي3775131511006085

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625ثانوية القاهرة للبناتعلميايه مازن قاسم حسن3776131512100014

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625ثانوية المتميزينعلميزيد علي حسن حمود3777131511016047

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمحب الحسين سعدون عبد الحسين سعد3778131511012201

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية نازك المالئكة للبناتعلمياصاله باسم قاسم عكلو3779131512086002

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621ثانوية ابابيل للبنينعلميعبد هللا ستار عبد الحميد رباط3780131511011063

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620ثانوية حطين للبناتعلمينور مهدي صالح هندي3781131512103076

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية الفردوس للبناتعلميايمان يوسف وحيد حسن3782131512118020

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618اعدادية القناة للبناتعلميفاطمه ناصر الدين محمود احمد3783131512072051

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية الحريري للبناتعلميهدى صالح جبر حسين3784131512117251

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615ثانوية االستقالل للبناتعلميشيماء عبد السالم كودي حسين3785131512075034

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميضحى محمد ضياء عبد الجليل3786131512121068

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية يافا للبناتعلمياميمه احمد حميد مجيد3787131512107009

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608ثانوية البسالة للبناتعلميهبه فرحان خلف كاظم3788131512092104

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميهديل سعد كاظم عبود3789131512086102

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية الشعب للبناتعلميحوراء ماجد عبد هللا خلف3790131512098024

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602ثانوية طيبة للبناتعلميديانا خالد قاسم علي3791131512116011

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية السيف العربي للبناتعلميغدير باسم ابراهيم حسين3792131512111053

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية الشعب للبناتعلميزينب عبد نور سراب راشد3793131512098049

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597اعدادية الفردوس للبناتعلميسجى عبد الكريم جبر واشح3794131512118152

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.5اعدادية الحريري للبناتعلميزينب علي محمد خنجر3795131512117124

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596اعدادية الفردوس للبناتعلميأسيل الزم جابر توتلي3796131512118001

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596اعدادية يافا للبناتعلميرؤى ماضي ابراهيم سعيد3797131512107037

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595اعدادية بلقيس للبناتعلميدعاء عبد الكريم قاسم مجيد3798131512071046

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلميسميه محمد عبد هللا عباس3799131512112024

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية الفردوس للبناتعلمينورس جواد كاظم صانت3800131512118250

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية السيف العربي للبناتعلميرسل فائز عبد علك3801131512111029

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميزينة زياد عبد الوهاب عباس3802131512086054

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلميقمر نوري غانم خفي3803131512112031

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583اعدادية الفردوس للبناتعلميالزهراء حيدر ضياء مظلوم3804131512118015

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581اعدادية السيف العربي للبناتعلميهاجر عبد هللا وريوش تعيب3805131512111073

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتعلميبيداء فاضل حسن هليل3806131512081005

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577ثانوية حطين للبناتعلميمريم ثائر رشيد مجيد3807131512103064

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576اعدادية المركزية للبناتعلميتبارك ماجد عبد الكاظم جبار3808131512119003
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بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575ثانوية النور االعظم النموذجية االهلية للبناتعلميحوراء يوسف كوان هادي3809131512125004

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء تقي شرهان حافظ3810131512118085

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573اعدادية االنتصار للبناتعلميزهراء محمد سلمان باقر3811131512091086

بغداد باب المعظم/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573ثانوية االستقالل للبناتعلميبري عمران علي ميخان3812131512075010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672ثانوية الثورة العربية للبناتعلميسفانه سمير كاظم محمد3813131512093061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميساره فالح حسن سلمان3814131512105024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661اعدادية الفردوس للبناتعلميشهد محمد عبد الكريم ياور3815131512118176

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656اعدادية الخنساء للبناتعلميحوراء جبر علي ناصر3816131512094018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655اعدادية الرسالة للبنينعلمياسامة حاتم كريم لفتة3817131511005020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653ثانوية الثورة العربية للبناتعلمياسراء كريم هاشم ثامر3818131512093006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649ثانوية حطين للبناتعلميعبير عامر ستار حسن3819131512103052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية بلقيس للبناتعلميهبه فارس هوبي عبد الرحمن3820131512071171

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641ثانوية طيبة للبناتعلميفيان عيسى رضا شاواس3821131512116027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميعلي سعيد جعفر فنجان3822131511012165

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية الحريري للبناتعلميورود عمر ناصر كريم3823131512117261

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية السيف العربي للبناتعلميوالء صالح احمد جاسم3824131512111076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635ثانوية زهو العراق للبناتعلميطيبه اكرم مريسن فليح3825131512078043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.9ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعبد هللا علي محمد حمود3826131511020064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632ثانوية الزهراء للبناتعلميبراق تركي جثير مذبوب3827131512097010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميشيماء عبد كاظم غيدان3828131512105029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية السيف العربي للبناتعلميسجود عبد النبي حطاب امجيسر3829131512111041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية يافا للبناتعلميشهد عادل ياسين خريبط3830131512107074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية الجهاد األكبر للبنينعلمييوسف علي حسين علي3831131511013043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627ثانوية الثورة العربية للبناتعلميوالء فاضل راضي موسى3832131512093127

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626اعدادية الرسالة للبنينعلميعلي حامد رشيد محيسن3833131511005101

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625ثانوية ابابيل للبنينعلميمحمد صادق هادي نعمه3834131511011096

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميمحمد مجيد حميد جبر3835131511034078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية صالح الدين للبنينعلميكرار صادق طالب كريم3836131511008091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623ثانوية ابابيل للبنينعلميميثم عبد الرحمن عودة عباس3837131511011125

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية بلقيس للبناتعلميجمان اسماعيل ابراهيم عبد3838131512071035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.2ثانوية المتميزاتعلميطف جمال حرب عبد3839131512108056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية الفردوس للبناتعلميضحى مهدي لطيف عوده3840131512118184

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية الحريري للبناتعلميرسل صاحب رويح علي3841131512117085

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615ثانوية ابابيل للبنينعلميسلمان احمد سلمان عباس3842131511011053

164 من 113صفحة 
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية االعظمية للبنينعلميعبد هللا سمير هاشم سلمان3843131511001104

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564ثانوية الثورة العربية للبناتعلمينبأ مصطفى عناد علوان3844131512093100

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549اعدادية االنتصار للبناتعلميوالء شاكر محمود خليل3845131512091183

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميطيبه عبد الرحيم شريف راهي3846131512105032

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى623مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميسرى فاروق محمد هيالن3847131512216019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى560اعدادية الفردوس للبناتعلميمالك هشام خلف محمد3848131512118226

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى525ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمصطفى خيري عبد الرزاق جاسم3849131511020119

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى519اعدادية االعظمية للبناتعلمينور سالم جاسم هاشم3850131512073131

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى515ثانوية زهو العراق للبناتعلميايه رعد جاسم جلوب3851131512078008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى506.5ثانوية كلية بغداد للبنينعلميخالد وليد خالد مهدي3852131511020038

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى505ثانوية كلية بغداد للبنينعلمياحمد فيصل محسن عبود3853131511020013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى504مدرسة بغداد االهلية في اسطنبولعلميحسام الدين علي نجم عبد هللا3854131511215009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى498ثانوية الرحمة االهلية للبناتعلميلينه باسل سليم يعقوب3855131512113006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمياحمد سالم عبد الحسن علي3856131511012019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية الفردوس للبناتعلميشهد محمد اياد حميد3857131512118175

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى490.3ثانوية المتميزاتعلميسالي ايثار يحيى بشير3858131512108046

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية شمس الحرية للبناتعلميبتول نوح محمد عباس3859131512079009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى486ثانوية ابابيل للبنينعلميمفيد احمد عبيد رجه3860131511011119

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى485ثانوية الغد النموذجية األهلية للبنينعلمياحمد رضا حسين كاظم3861131511036004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى479ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميتبارك محمد شاكر حسون3862131512089024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميضرغام غايب علي حسين3863131511004033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية الكرامة للبناتعلميندى محمد فاضل حمد3864131512101077

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى466ثانوية االندلس المسائية للبنينعلميعلي صالح مهدي ابراهيم3865131511256041

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى466ثانوية شمس الحرية للبناتعلميسحر حسن علي حسن3866131512079023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية الحريري للبناتعلميايه جالل عبد االمير محسن3867131512117043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية الرسالة للبنينعلميمحمد علي طالب كريم3868131511005149

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية االعظمية للبناتعلميتقى منتصر عبد اللطيف ابراهيم3869131512073030

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى456اعداديةالفاروق للبنينعلميسجاد اسعد جاسم فرحان3870131511014036

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميحسنين نجمان سالم تقي3871131511034020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454ثانوية ابابيل للبنينعلميضياء علي فريح طميش3872131511011056

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية صالح الدين للبنينعلمياحمد علي كاظم علي3873131511008014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية السيف العربي للبناتعلميفاتن فاضل حميد شنه3874131512111056

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية الحريري للبناتعلمييمام محمود شاكر عانه3875131512117265

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية الشعب للبناتعلميكوثر مقبل صبري حسين3876131512098076

164 من 114صفحة 
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية الفردوس للبناتعلمينور عادل قاسم محمد امين3877131512118248

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية الصفا للبنينعلميمحمد عبد الحسين محمد أحمد3878131511029105

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية شمس الحرية للبناتعلميميسم بالسم عباس احمد3879131512079033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية السويس للبنينعلميحيدر محمد طه جواد3880131511006025

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علميامير رحمن يوسف جابر3881131511025008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية السيف العربي للبناتعلميمريم عالوي سلومي ابراهيم3882131512111063

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية االمراء االهلية للبنينعلميابراهيم علي حسون كعيد3883131511041001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميبكر عبد الستار علوان طاهر3884131511012050

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية بغداد للبناتعلميفاطمه طالب عباس حسين3885131512070145

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية الغد النموذجية األهلية للبنينعلميالعباس طارق عبيس عبد الحسن3886131511036007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية الرشيد للبناتعلميوالء عبد الكريم عبد المجيد سلمان3887131512096053

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية عدن للبناتعلميحوراء ماجد سامي كريم3888131512106016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية االقصى للبنينعلميمصطفى رياض سلمان خميس3889131511028018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية سما بغداد للبناتعلميهدى ابراهيم لطيف كزار3890131512087086

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية السياب للبنينعلميعلي عبد االمير حسين عليوي3891131511030110

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية وادي الرافدين للبنينعلميحمزه علي منصور شنكوح3892131511026018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية ابابيل للبنينعلميموسى مهدي صالح اغليم3893131511011122

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية الصفا للبنينعلميبكر جمال ناصر محمد3894131511029030

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية الثورة العربية للبناتعلميانسام سالم فرج جبار3895131512093016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450مدارس الغد االهلية للبناتعلميريفان عبد السالم حيدر عبد الواحد3896131512114015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية الرشيد للبناتعلميشهالء سعد لفته هوبي3897131512096036

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية االنتصار للبناتعلميغفران محمود مرزه عباس3898131512091136

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية االعظمية للبنينعلميزيد عامر شهاب احمد3899131511001072

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعبد هللا اسعد ابراهيم علوان3900131511022102

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية القاهرة للبناتعلميريا نافع كاظم يونس3901131512100037

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية الكرامة للبناتعلميرانيه مشتاق طالب عباس3902131512101027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية بغداد للبناتعلميتقى اسعد سلمان داود3903131512070035

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية الثورة العربية للبناتعلميضحى حسن حميد صخي3904131512093072

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية االعتدال للبناتعلميمريم احمد قاسم صغير3905131512077019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448ثانوية الثورة العربية للبناتعلميزينب عادل هادي محمد صالح3906131512093051

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية السياب للبنينعلميابو بكر محمد صبري خماس3907131511030004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية بلقيس للبناتعلميصبا جاسم محمد وحيد3908131512071108

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية االستقالل للبناتعلميريام عامر قمندار عبد الكريم3909131512075024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية القاهرة للبناتعلميعائشه مثنى عبد العزيز عبد الرزاق3910131512100064

164 من 115صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية عدن للبناتعلميشهد اسماعيل رمضان عباس3911131512106041

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية االمام الصادق للبنينعلميعلي الدين حسين علوان حمود3912131511002062

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية الفردوس للبناتعلميخضاب علي حمود علي3913131512118059

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميطيبه رافد عيسى كريم3914131512121070

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية االصمعي المسائية للبناتعلميشهد رسول باقر عبد الزهره3915131512281010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية األجيال النموذجية األهلية للبنينعلمياحمد شهاب حسين شهاب3916131511040002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية المتنبي للبنينعلميرسول محمد عالوي عبد الحسين3917131511017043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية االعظمية للبنينعلميياسر محمد محمود حسن3918131511001206

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية الكرامة للبناتعلميايالف عبد الجبار ستار وهيب3919131512101009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية الحريري للبناتعلميقمر عصام فليح حسن3920131512117201

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية الحريري للبناتعلميهند رعد فريد محمد3921131512117257

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية بغداد للبناتعلميمريم حسنين علي داود3922131512070162

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية الرسالة للبنينعلميمحمد عباس حسين كاظم3923131511005145

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية االنصار للبنينعلميمصطفى عامر كريم مهدي3924131511003206

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلمياحمد فارس خليل صالح3925131511034008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علميعباس عبد الكاظم موسى عبد هللا3926131511025039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية المودة األهلية للبناتعلميرانيا حسين كريم عباس3927131512082002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية الرشد للبناتعلميهدى موحي شاكر جعفر3928131512109029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية الزهراء للبناتعلميرسل يونس عيدان بريسم3929131512097024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعداديةالفاروق للبنينعلميغيث باسم مكي زناد3930131511014073

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية االعظمية للبناتعلميدعاء عبد الستار سلمان فيصل3931131512073038

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميساره عباس لطيف شفيق3932131512086058

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية االستقالل للبناتعلميديمه سيف كامل محسن3933131512075017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية الخنساء للبناتعلميساره علي طلب محمد3934131512094043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية البسالة للبناتعلميطيبه جاسم محمد جري3935131512092067

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية البسالة للبناتعلمينوره عباس شجاي رخيص3936131512092102

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية الثورة العربية للبناتعلميشهد صاحب جاره جاسم3937131512093065

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية القاهرة للبناتعلميايالف كامل سلمان سعدون3938131512100006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445.6اعدادية بغداد للبناتعلميحنين محمد دفار طالب3939131512070044

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميحيدر علي شوكت نعمه3940131511022068

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية المستنصرية للبنينعلميحيدر معن سلمان حسن3941131511031027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميمراتب علي عبد الحسين عباس3942131512089067

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميعمار ثامر مرحم عبد3943131511004049

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية زهو العراق للبناتعلميلينا عبد الكريم عباس علي3944131512078053
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية بلقيس للبناتعلمينور عدنان مالح مهدي3945131512071160

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية االسوار للبناتعلميزهراء ياسين كزار مراد3946131512076015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية الصفا للبنينعلميحارث ياسر خالد امين3947131511029034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية الفردوس للبناتعلميسراء فاضل حسن صالح3948131512118158

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية سيناء للبنينعلميمحمد عبد الرضا علي اكبر3949131511019070

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية الحريري للبناتعلمياريج فرحان مختاض مشجل3950131512117015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية الكرامة للبناتعلميلبنى عالء ابراهيم حسين3951131512101065

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية الفردوس للبناتعلمياسراء عبد الناصر عبد المنعم عبد الحميد3952131512118009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية المستنصرية للبنينعلميهادي حبيب هادي ملك3953131511031077

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية القناة للبناتعلمينوار عدنان علوان ناصر3954131512072066

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية بغداد للبناتعلميفاطمه هاني عبد المجيد محمد3955131512070150

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميعلي حقي اسماعيل حيزان3956131511012158

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمحمد المهدي علي جميل عبد3957131511012207

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442.9اعدادية سما بغداد للبناتعلميشمس قيس خماس عبد الحسين3958131512087059

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية االنصار للبنينعلميحيدر كريم حميد ابراهيم3959131511003069

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية بلقيس للبناتعلميتماره مشتاق شكور صديق3960131512071034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية السيف العربي للبناتعلميامنه عدنان حميد اسماعيل3961131512111009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية الحريري للبناتعلميداليا توفيق عبد الوهاب عبد الرزاق3962131512117064

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية االعظمية للبنينعلميعبد هللا مكي جبوري ابراهيم3963131511001110

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442ثانوية االسوار للبناتعلميبشرى جابر خضر عباس3964131512076006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية الفردوس للبناتعلمينور الهدى علي عبد الرزاق علي3965131512118241

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية السياب للبنينعلميياسر حيدر جواد طارش3966131511030192

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية الكرامة للبناتعلميفاطمه قاسم داود فيصل3967131512101063

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية الشماسية للبنينعلميعلي سعد علي جعفر3968131511023044

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية السويس للبنينعلميسيف محمد فرج جاسم3969131511006031

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية طيبة للبناتعلميرحمه ياسين حسن طالب3970131512116012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية الشعب للبناتعلميامنيه ثامر ابراهيم جبار3971131512098012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية النعمان للبناتعلميرانيا سعد نوري حريجه3972131512102015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى عبد القادر جبار طه3973131511010119

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية الصفا للبنينعلميمصطفى باسم محمد باقر3974131511029118

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية االنتصار للبناتعلميفرح حيدر حسين مجيد3975131512091143

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية االعتدال للبناتعلميهدى ثامر عباس محل3976131512077025

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميسجاد جبار كاظم برغش3977131511012114

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية الكرامة للبناتعلميايه رعد عبود رشيد3978131512101010
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميفيروز كاظم جواد جاسم3979131512089064

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية االعظمية للبنينعلميمصطفى عوني عبد المجيد عبد الجبار3980131511001187

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية االنتصار للبناتعلميآيه ابراهيم عباس كاظم3981131512091012

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى643ثانوية الزهراء للبناتعلميلنده حميد مجيد عبد هللا3982131512097051

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى616ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميزينب نسيم محمود عبد الكريم3983131512104034

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى613ثانوية الفوز للبناتعلميرؤى بشار خليل ابراهيم3984131512099011

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية القناة للبناتعلميتقى محمد جاسم حمود3985131512072015

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب علي حسين جابر3986131512118124

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى612ثانوية الرشيد للبناتعلميعلياء علي فيروز عبد هللا3987131512096040

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية الفردوس للبناتعلميزينب احمد عمر دحلوس3988131512118110

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى607االعدادية المركزية للبنينعلميمنير محمد عدنان شاكر3989131511010131

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية القناة للبناتعلميمينا محمود رشيد عبد3990131512072063

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى606مدرسة مدينة السالم العراقية االهلية في انقرةعلميهدى عبد األمير عبد الواحد صخر3991131512216030

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى606اعدادية الجهاد األكبر للبنينعلميعبد هللا محمد عبد هللا عبد الرحمن3992131511013019

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى604اعداديةالفاروق للبنينعلمييوسف عدي ياسين يوسف3993131511014124

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية االعظمية للبنينعلميمحمد منذر فاضل عبد علي3994131511001174

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى604ثانوية الرشيد للبناتعلميديانا صباح نعمه فرج3995131512096018

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية االعظمية للبنينعلميمازن مصطفى احمد سلمان3996131511001150

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى603.8االعدادية المركزية للبنينعلميليث وضاح مهدي داود3997131511010098

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى603اعدادية االنصار للبنينعلميبكر محمد صباح فخري3998131511003047

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602.3ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمصطفى قاسم علي كاظم3999131511020124

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية عدن للبناتعلمينور الهدى عبد الكريم اسماعيل محسن4000131512106058

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية بغداد للبناتعلميتفاؤل سلمان حسين عباس4001131512070034

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميمريم ماجد محمد امين4002131512089068

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية القناة للبناتعلميامنه رضا عبد الجبار عوده4003131512072007

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية الحريري للبناتعلميزهراء فرات عبد الرزاق حميد4004131512117114

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى601ثانوية الكرامة للبناتعلميمريم هيثم خلف نايل4005131512101070

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600.6ثانوية المتميزينعلميعلي رياض كاظم جعفر4006131511016072

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600موسكوعلميعلي محمد رشيد حميد4007131511204009

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية بلقيس للبناتعلمينور عبد القادر محمد صابر عبد الرحمن4008131512071159

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى599.1ثانوية القيروان للمتميزينعلميسرمد عالء الدين سلمان كاظم4009131511037015

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية بلقيس للبناتعلميسجى عبد الكاظم مسلم ذهيب4010131512071085

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى598ثانوية القاهرة للبناتعلمينور ظافر شاكر سعيد4011131512100094

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى597اعدادية الحريري للبناتعلميدينا احمد باقي احمد4012131512117073
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بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى597ثانوية القاهرة للبناتعلمينور الهدى عادل حسين مولي4013131512100092

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى595اعدادية الرسالة للبنينعلميمصطفى فراس عبد النبي عبيد4014131511005173

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى595اعدادية االنتصار للبناتعلميريم علي فاضل عبود4015131512091076

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592.1ثانوية المتميزاتعلميرؤى الحكم ابراهيم كاظم4016131512108025

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى591اعدادية الشماسية للبنينعلميعلي حسين قاسم نحيو4017131511023041

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى590.9ثانوية المتميزينعلميطه ياس خضير عباس4018131511016059

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى590اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميفهد محمود مولود خماس4019131511009064

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى589ثانوية الكرامة للبناتعلميحواء حسين محمد علي حسين4020131512101020

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية االنتصار للبناتعلمينور جاسم علي حسين4021131512091169

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمحمد احمد مجيد محمود4022131511012203

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية بغداد للبناتعلميريام حسين محمد عزيز4023131512070080

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية دجلة الخير للبنينعلميمحمد قاسم ناكود عبد4024131511038023

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميغسان احمد هارون شاكر4025131511012186

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى587اعدادية الرسالة للبنينعلميسيف فرحان هاشم غانم4026131511005077

بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586ثانوية االسوار للبناتعلمينور فالح حسن عيدان4027131512076028

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى648ثانوية الكرامة للبناتعلميرنا حسين حميد حسين4028131512101038

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى643ثانوية البسالة للبناتعلميعلياء مهدي عبد هللا محيميد4029131512092074

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى634ثانوية الثورة العربية للبناتعلميرقيه جاسم عالوي حسن4030131512093038

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية يافا للبناتعلميحنان سليم علوان جبر4031131512107024

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى628ثانوية الزهراء للبناتعلميفاطمة عبد العظيم عبد العباس راهي4032131512097046

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى625.2ثانوية المتميزينعلميصادق قيس عبد االمير حسين4033131511016054

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية بغداد للبناتعلميميسم احمد جبار عبد4034131512070176

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى621ثانوية الكرامة للبناتعلميحنان رياض محمد احمد4035131512101019

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى618اعدادية الحريري للبناتعلميود ردفان اكرم حبيب4036131512117259

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى617اعدادية بلقيس للبناتعلميلينا اياد كاظم خضير4037131512071131

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية االعظمية للبنينعلميمحمد عبد الناصر طالل عبد الجبار4038131511001165

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى614اعدادية الفردوس للبناتعلميرؤى راضي سوادي عبد4039131512118067

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية بغداد للبناتعلمياماني عبد االمير ناصر غلوب4040131512070008

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى613الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتعلميبتول علي حسين عبد4041131512081003

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى612.4ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلمييونس صابر خلف حسن4042131511022248

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى612ثانوية االستقالل للبناتعلميشمس حيدر رضا عيسى4043131512075033

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611.3ثانوية حنين النموذجية للبناتعلمينهيل رعد عبد الرزاق رؤوف4044131512104058

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611ثانوية الكرامة للبناتعلميايات عباس احمد ناصر4045131512101008

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية الشعب للبناتعلميمنار ضياء حسن صبري4046131512098087
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بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية االعظمية للبنينعلمياسماعيل ثامر اسماعيل عبد الوهاب4047131511001036

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609.4االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى محمد مهدي عبد الحسن4048131511010124

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609ثانوية القاهرة للبناتعلميزينب عبد الصاحب سلطان حسن4049131512100046

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميعمار رضا فرحان كاظم4050131511012183

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى609اعدادية بغداد للبناتعلميامنيه خليل اسماعيل ورور4051131512070012

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الحريري للبناتعلمياسراء فاروق ناطق سلمان4052131512117018

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميفاطمه رعد صاحب عبد الحسن4053131512086078

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى608ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميأفنان مازن ابراهيم احمد4054131512121003

بغداد/كلية التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية/الجامعة التقنية الوسطى606.3االعدادية المركزية للبنينعلمييحيى جاسم رشيد حسون4055131511010136

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى618اعداديةالفاروق للبنينعلميحسين علي صاحب كريم4056131511014023

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية الحريري للبناتعلميدينا حيدر عبودي سعدون4057131512117074

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية االعظمية للبنينعلميعيسى عبد الجبار عيسى خلف4058131511001139

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى583اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميسامر فايق لطيف سلمان4059131511004030

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى577اعدادية االنتصار للبناتعلميفجر فاضل عباس حسن4060131512091142

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى575اعداديةالفاروق للبنينعلميعلي حازم صالح جعاز4061131511014060

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى563.8ثانوية كلية بغداد للبنينعلميبالل محمود محمد صالح خليل4062131511020028

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى563اعدادية االعظمية للبنينعلمياحمد ثامر عبد هللا جاسم4063131511001011

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى562اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميرنده محمد الزم علي4064131512086034

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى559ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميالحارث فاضل حاوي مزبان4065131511034012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى555اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمياحمد البشير سعد رشيد حسن4066131511012003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى554اعدادية يافا للبناتعلميزهراء كريم غضيب زوير4067131512107054

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى546اعدادية بغداد للبناتعلميمناسك باسم فرحان داود4068131512070171

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى542اعدادية بلقيس للبناتعلميمرفأ عباس حاوي مزبان4069131512071133

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى541ثانوية ابابيل للبنينعلميمحمد صباح مجذاب سلمان4070131511011098

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى539.6اعدادية بغداد للبناتعلميجميله محمد خليل ابراهيم4071131512070040

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى538اعدادية االنتصار للبناتعلميبلسم اسماعيل ابراهيم محمد4072131512091039

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى536اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميمريم احمد عاصم هاشم4073131512086085

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى531اعدادية السيف العربي للبناتعلميخديجه كاطع جمعه حنون4074131512111026

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى528ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميهبه كاظم عنيد خليف4075131512105048

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى528اعدادية القناة للبناتعلمينور عبد المناف ابراهيم سعيد4076131512072069

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى525اعدادية القناة للبناتعلميهاجر ليث صبيح عبد هللا4077131512072070

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى525ثانوية الفوز للبناتعلمياسراء مهند لطيف عبد هللا4078131512099002

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى524اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميذا النورين نعمه عبد هللا علوان4079131511004026

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى524اعدادية السياب للبنينعلميعمار طالب حسن محمد4080131511030123
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى522إعدادية الفراهيدي للبنينعلميمحمد رضا محمد حسن4081131511015074

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى519ثانوية الغد النموذجية األهلية للبنينعلميعلي عالء عزيز مهدي4082131511036012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى517اعدادية الحريري للبناتعلميآيه نزار نجم عبود4083131512117013

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى516ثانوية الزهراء للبناتعلميدعاء محمود علي عباس4084131512097020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى514اعدادية سما بغداد للبناتعلميسالي ضياء عبد القادر جدوع4085131512087053

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى512ثانوية الثورة العربية للبناتعلميسجى جمال والي باشط4086131512093058

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى512اعدادية الشعب للبناتعلميمريم نصيف جاسم خفي4087131512098086

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى512اعدادية الشعب للبناتعلمياميره رائد ناجي محمد سعيد4088131512098013

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى512اعدادية االمام الصادق للبنينعلميايهاب انور علي اكبر فتاح4089131511002014

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى510ثانوية الزهراء للبناتعلميشهد عباس خجوري شناوه4090131512097039

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508اعدادية سما بغداد للبناتعلميوهد وائل محمد حسن خلف4091131512087090

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى507(ع)ايران مدارس االمام علي علميمحمد هادي جاسب مزعل4092131511205033

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506ثانوية االستقالل للبناتعلميامنه رضا خليل ابراهيم4093131512075003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506ثانوية االمراء االهلية للبنينعلميعبد الجبار سبع جبار سبع4094131511041020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506ثانوية الزهراء للبناتعلميمريم محمد صالل جعفر4095131512097056

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى504ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتعلميطيبه اكرم لطيف مجيد4096131512124017

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى504اعدادية الحريري للبناتعلميزينب علي قاسم حسن4097131512117123

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى501ثانوية الرشيد للبناتعلميميس محمد كاظم سلمان4098131512096045

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى501اعدادية الصفا للبنينعلميعمار ثامر منعم حسين4099131511029091

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى501اعدادية المستنصرية للبنينعلميمصطفى عبد الجبار جاسم محمد4100131511031072

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميسجاد وليد زغير فليح4101131511012124

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلمياياد سعد عبد اللطيف روضان4102131511022037

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية بغداد للبناتعلميعال نصير عبد الرحمن عبد الوهاب4103131512070138

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية سما بغداد للبناتعلميبراءه عباس كاظم عبد4104131512087014

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية الحريري للبناتعلميزهراء لبيب رسول جاسم4105131512117115

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498ثانوية السيدة عائشة للبناتعلميهدى جبار محمد مناتي4106131512123024

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى496.3ثانوية المتميزينعلميايهم موفق عباس حمودي4107131511016020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى496ثانوية االستقالل للبناتعلميكوثر يحيى صبري حسين4108131512075038

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية الشعب للبناتعلميأفين كاظم محمد خان4109131512098001

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى494اعدادية الفردوس للبناتعلميأسراء عطيه داخل عفلوك4110131512118010

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493ثانوية الكرامة للبناتعلميوسن يوسف محمد علي بكري4111131512101087

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية الحريري للبناتعلمياسراء علي حسين عبد4112131512117017

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمصطفى طالب عبد الصاحب رشيد4113131511022207

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية الوزيرية للبناتعلمينوره عمار شاكر قاسم4114131512074040
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492مدرسة بغداد االهلية في اسطنبولعلميمنار مازن عبد هللا سلطان4115131512215004

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية االنصار للبنينعلميحسين محمد نعيم عبد الرزاق4116131511003063

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية المركزية للبناتعلميحنان حازم كاظم عبد الكريم4117131512119004

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية االندلس المسائية للبنينعلميمصطفى خالد ذنون هادي4118131511256060

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491ثانوية الثورة العربية للبناتعلميتبارك جاسم محمد عبد هللا4119131512093019

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية يافا للبناتعلميبراء عامر عبد هللا عاكش4120131512107018

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية الحريري للبناتعلميهدير عباس مظلوم عبد الكريم4121131512117254

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية عكاظ  للبنينعلمياحمد نعمان عوده رحمن4122131511024006

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية الشعب للبناتعلمينور منير عبد علي خلف4123131512098101

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية طيبة للبناتعلميخمائل وليد خالد مدلول4124131512116009

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية بغداد للبناتعلميعذراء حسين علي غرب4125131512070136

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489اعداديةالفاروق للبنينعلميمحمد صفاء حسين محمد4126131511014088

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية بلقيس للبناتعلمينور كاصد زهير سعيد4127131512071162

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية القناة للبناتعلميزينب حبيب مفتن هاشم4128131512072029

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية بلقيس للبناتعلميغفران فالح مرداو سويف4129131512071123

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمحمد كريم زمام وضاح4130131511012232

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية الرسالة للبنينعلميالحسين مؤيد عباس عبد هللا4131131511005023

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية السياب للبنينعلميمحمد رشيد خضير عباس4132131511030147

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية عدن للبناتعلميسارة ستار جبار طاهر4133131512106035

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميحسن عدي حسن غيالن4134131511012067

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية االعظمية للبناتعلميمريم محمود عبد الجبار شاكر4135131512073118

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487اعدادية االعظمية للبنينعلميعبد هللا باسم سويدان جاسم4136131511001100

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية الشعب للبناتعلميريام عبد الحسين جوده زامل4137131512098037

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية صالح الدين للبنينعلميسجاد علي جاسم حسين4138131511008053

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية السياب للبنينعلميمحمد صادق طعمه خلف4139131511030151

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية عدن للبناتعلميشمس اسماعيل سعيد محسن4140131512106040

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486اعدادية بلقيس للبناتعلميهديل خليل محمد خليل4141131512071176

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486ثانوية حطين للبناتعلمينور حسين حوشي رشك4142131512103074

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486مدرسة بغداد االهلية في اسطنبولعلميحسام الدين عالء عبد الكريم مناتي4143131511215008

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية االنصار للبنينعلميبشير احمد قنبر جوكل4144131511003045

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية الجهاد األكبر للبنينعلميمصطفى ماجد سلمان حسن4145131511013044

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485ثانوية االمراء االهلية للبنينعلميمحمد احمد جاسم صالح4146131511041029

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميليث عامر رمضان عبد الواحد4147131511012199

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485ثانوية القاهرة للبناتعلميسجى جاسم محمد حسين4148131512100050
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485اعدادية الشعب للبناتعلميليلى قيس جابر محمود4149131512098079

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484اعدادية سما بغداد للبناتعلمينبأ منذر حسن مطشر4150131512087077

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483اعداديةالفاروق للبنينعلميسجاد محمد قاسم هيكل4151131511014040

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483اعداديةالفاروق للبنينعلميسيف فوزي محمد زبون4152131511014044

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483ثانوية البنوك االهلية للبنينعلميضرغام صباح حسن طاهر4153131511043010

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482ثانوية الثورة العربية للبناتعلمينور الهدى جالل حسن جبر4154131512093105

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية القناة للبناتعلميدعاء شهاب احمد حبيب4155131512072018

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية القناة للبناتعلميريفان مظفر صفر علي4156131512072023

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية يافا للبناتعلميفاطمه كاظم خضير حبيب4157131512107087

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481ثانوية الفوز للبناتعلميرداسه علي عواد حمود4158131512099013

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481ثانوية االعتدال للبناتعلميرسل احسان صاحب محمد علي4159131512077004

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481اعدادية بغداد للبناتعلميتماره ميثم عادل وناس4160131512070038

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481ثانوية ام البنين للبناتعلميايه ناجي محمد احمد4161131512080007

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى480اعدادية الفردوس للبناتعلميايه هيمن انور موسى4162131512118025

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى480اعدادية الشعب للبناتعلميرؤى ضياء حسن بوري4163131512098028

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى480اعدادية االعظمية للبنينعلمياحمد خالد خضير عباس4164131511001012

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى480اعدادية وادي الرافدين للبنينعلمياحمد جواد حسين عبد الكريم4165131511026001

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى480ثانوية الثورة العربية للبناتعلميهاجر عبد الغني محسن حمودي4166131512093115

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479ثانوية االصمعي المسائية للبناتعلميايات ابراهيم خليل رسن4167131512281002

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية بلقيس للبناتعلميعذراء علي حسين سالم4168131512071119

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية يافا للبناتعلمينهى مجيد اسماعيل عماره4169131512107097

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478.1ثانوية كلية بغداد للبنينعلميصفي الدين عبد هللا نجم سهيل4170131511020050

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478ثانوية البنوك االهلية للبنينعلميياسر عاصم عبد علي جواد4171131511043020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478اعداديةالفاروق للبنينعلميحسن مجيد حميد حبيب4172131511014019

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية الفردوس للبناتعلميتغريد سعيد رشيد عبد الحسين4173131512118034

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية االنصار للبنينعلميمحمد حميد محمد علي عبد4174131511003178

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميهاشم باسم هاشم جاسم4175131511034093

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية سما بغداد للبناتعلميرؤى عبد الرحمن عبد هللا حرفش4176131512087028

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477ثانوية القاهرة للبناتعلميهدى ماجد حميد مجيد4177131512100102

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية المتنبي للبنينعلميمحمد حسين عواد محين4178131511017069

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية الشعب المسائية للبنينعلميرعد جاسم محمد علي4179131511250053

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476ثانوية البسالة للبناتعلمياسراء عبد الهادي حسن ياس4180131512092003

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية السياب للبنينعلميمحمد شهاب احمد شاكر4181131511030150

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميمحمد ظاهر حامد كيطان4182131511004058
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475ثانوية االستقالل للبناتعلميحنين احمد موفق كاظم4183131512075014

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية الصفا للبنينعلميحيدر عماد الدين موفق صادق4184131511029044

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475ثانوية طيبة للبناتعلميايه عصام محمد مهدي4185131512116006

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية يافا للبناتعلميدعاء ليث شاكر محمود4186131512107034

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية االعتدال للبناتعلميروان عصام حسن شاكر4187131512077005

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية بلقيس للبناتعلمياالء ياسين حامد لفته4188131512071015

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية الكرامة للبناتعلميساره ابراهيم محمد شهاب4189131512101046

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية الزهراء للبناتعلميمريم عدنان محمد بكر4190131512097055

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473اعداديةالفاروق للبنينعلميمحمد غالي قاسم زبون4191131511014092

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473ثانوية الزهراء للبناتعلمينور سليم محل خلف4192131512097062

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية المستنصرية للبنينعلميمحمد حسين محمد كاظم4193131511031060

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية الخنساء للبناتعلميزهراء خليل سلمان بريدي4194131512094032

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية نازك المالئكة للبناتعلمياسراء جبار كوكز نمر4195131512086001

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية االمام الصادق للبنينعلميغيث عبد المهيمن طه عيسى4196131511002084

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471ثانوية األجيال النموذجية األهلية للبنينعلميعلي محسن كريم عنبر4197131511040022

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتعلميشيالن عباس فرج هيبت4198131512115007

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية المستنصرية للبنينعلميانس عبد السالم زاهد سعيد4199131511031013

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية الشماسية للبنينعلميمحمد برزان شاكر شكر4200131511023064

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية السيف العربي للبناتعلميعذراء ظافر عبد عباس4201131512111050

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية بغداد للبناتعلميداليا ابراهيم خليل اسماعيل4202131512070053

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية الصفا للبنينعلمييعقوب احمد محمود حسن4203131511029139

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470ثانوية الرافدين للبناتعلميزينب طالب عبد الصاحب درجال4204131512095023

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469ثانوية حطين للبناتعلميساره محمد كريم حسين4205131512103037

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية االنتصار للبناتعلميريم توفيق هادي صالح4206131512091075

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية االعظمية للبنينعلميانمار عماد صاحب علي4207131511001045

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميوضاح عبد الهادي عبد علي جواد4208131511022239

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية المتنبي للبنينعلميابراهيم لؤي جبار حيدر4209131511017002

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468مدارس الغد االهلية للبناتعلميزهراء فارس عبد النبي باش اغا4210131512114018

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية االنصار للبنينعلميعلي حسام ثابت منير4211131511003121

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية الزهراء للبناتعلميمنى كريم قاسم محمد4212131512097057

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية الرسالة للبنينعلميحيدر محمد حسين عزيز4213131511005056

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية بغداد للبناتعلميورود عباس علي عبود4214131512070213

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467ثانوية ابابيل للبنينعلميبالل عدنان جواد كاظم4215131511011020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية الرشد للبناتعلميآيات صباح فليح حسن4216131512109001
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية االنصار للبنينعلميعمار محمود عودة خزعل4217131511003151

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466.6ثانوية المتميزينعلميامير محمد عبد حسن4218131511016016

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466اعدادية االنصار للبنينعلميزين العابدين رعد غضبان احمد4219131511003077

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465ثانوية حطين للبناتعلميطيبه محمد سالم قاسم4220131512103051

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465ثانوية ابابيل للبنينعلميمحمد وليد جمعه داخل4221131511011103

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية بلقيس للبناتعلميديانه احمد يوسف حميد4222131512071048

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465ثانوية حطين المسائية للبنينعلميمحمد علي عبد العباس اسود4223131511252033

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميحسين رحمن علي حسين4224131511012081

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465ثانوية الزهراء للبناتعلميرنده شوكت باقر سعيد4225131512097027

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية االعظمية للبنينعلمياحمد رعد محمد درويش4226131511001014

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلميحنين فالح حسن سلمان4227131512105010

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464ثانوية الغد النموذجية األهلية للبنينعلميمحمد عوده سلمان فارس4228131511036020

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464اعدادية االنصار للبنينعلميسامر هشام محمد ناجي4229131511003079

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463ثانوية الكرامة للبناتعلميزينب عباس جهاد عباس4230131512101045

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية االنتصار للبناتعلميهدى محمد خزعل منصور4231131512091179

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463ثانوية الرافدين للبناتعلميساره عبد الستار محمد علي عبد4232131512095025

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميمحمد عبد الكريم محمد عبد4233131511004060

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية الرسالة للبنينعلميعلي كريم حنون الزم4234131511005117

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية الصفا للبنينعلمياثير عبد االمير هادي حسين4235131511029006

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462ثانوية الغد النموذجية األهلية للبنينعلمينور الدين صادق جعفر جلود4236131511036022

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية االعظمية للبنينعلميغياث رعد محمود جاسم4237131511001140

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية المستنصرية للبنينعلميمصطفى عماد سهام اسماعيل4238131511031073

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية الفردوس للبناتعلميريم موفق سعيد ابراهيم4239131512118081

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461ثانوية االصمعي المسائية للبناتعلميساره رحيم كاظم موسى4240131512281007

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء عباس كاظم حسين4241131512118097

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460.7ثانوية كلية بغداد للبنينعلميمصطفى هيثم جميل اسماعيل4242131511020127

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية صالح الدين للبنينعلميعلي خالد عبد العظيم منديل4243131511008076

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460اعدادية السياب للبنينعلميمهدي ماهر صالح محمود4244131511030187

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460مدارس الغد االهلية للبناتعلميشهد محمد مهدي محمد صالح4245131512114023

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية الفردوس للبناتعلميعال حسين محمود طوفان4246131512118192

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية االنصار للبنينعلمياحمد عباس شبيب جبر4247131511003017

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية الصفا للبنينعلميسجاد احمد صاحب عباس4248131511029054

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية سما بغداد للبناتعلميتبارك خالد ولي علي4249131512087017

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية االعظمية للبناتعلميايه سمير هاشم مهدي4250131512073003
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بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميعبد هللا دريد عبد الحافظ سليم4251131511012146

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية الرافدين للبناتعلميسهى عبد الغفور عبد االمير صالح4252131512095032

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية االنصار للبنينعلميعبد هللا ثائر وعد هللا محمد4253131511003103

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية االعظمية للبنينعلميعمر الفاروق محمد يونس حسن4254131511001131

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.7االعدادية المركزية للبنينعلميحيدر علي اسماعيل محمد4255131511010045

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية حطين للبناتعلميوئام صفاء غازي عاصي4256131512103082

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية الرسالة للبنينعلميمرتضى مؤيد جعفر علي4257131511005161

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمياحمد حسام صدام شاطي4258131511012008

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية الفوز للبناتعلميدعاء عادل كريم مراد4259131512099010

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية الفوز للبناتعلميمياده محمود حسن حبيب4260131512099050

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية البسالة للبناتعلميساره عواد صالح مهدي4261131512092051

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية االعظمية للبناتعلميزمرد رائد ماجد شهاب4262131512073055

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية الزهراء للبناتعلميكنار تحسين طه ياس4263131512097050

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية الحريري للبناتعلميزينه علي عبد االمير هادي4264131512117130

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية االعظمية للبنينعلمياحمد شريف عدنان شريف4265131511001016

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية الشعب للبناتعلميهاله قاهر رشيد عبد الجبار4266131512098104

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميعباس عيدان صالح موسى4267131511012135

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية السياب للبنينعلميحسين حيدر محمود عبد هللا4268131511030047

بغداد/معهد التكنولوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457كوااللمبورعلميحسين محي الدين عباس حسن4269131511203009

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى550اعدادية المستنصرية للبنينعلميعمر ضياء محسن محمد4270131511031050

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى453ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلميريهام حميد عبد حمد4271131512112021

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية االنتصار للبناتعلميأسماء علي خلف سلطان4272131512091002

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية السياب للبنينعلميابراهيم عبد السالم عبد الكريم رميض4273131511030002

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية االعظمية للبناتعلميساره صادق خليل ابراهيم4274131512073070

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى410إعدادية الفراهيدي للبنينعلميزيد ماجد عبد الحميد علوان4275131511015029

االنبار/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الرسالة للبنينعلميعمر محمد عبد الرحمن محمود4276131511005123

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى489ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميايناس عالء ابراهيم خورشيد4277131512104004

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى483اعدادية الوزيرية للبناتعلميبسمه محمود منير سليم4278131512074006

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى480اعدادية السياب للبنينعلميعلي ثائر ابراهيم عبد االمير4279131511030098

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى460إعدادية الفراهيدي للبنينعلمياحمد مظفر عوده صابر4280131511015007

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية االمام الصادق للبنينعلميعلي رحيم كاظم مروح4281131511002068

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية االسوار للبناتعلميحنين خليل ابراهيم احمد4282131512076007

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية المناهل للبناتعلميزينب مهدي اخميس سبع4283131512126015

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية الشعب للبناتعلميدعاء فؤاد حسن ناصر4284131512098026
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بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمصطفى احمد علي عبد الباقي4285131511012246

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلمياسماعيل حقي اسماعيل محمود4286131511004013

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى443للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علميعلي خلف لذيذ خويف4287131511025043

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميطارق زياد طارق خليل4288131511004035

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمحمد عباس فاضل نارين4289131511022180

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية السيف العربي للبناتعلميزهراء جاسم عباس حسن4290131512111033

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية الفيحاء للبناتعلميشيماء عويد محسن حسون4291131512084013

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلميساره سعد علي حمد4292131512112023

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميمنعم حسن خلف ملح4293131511004075

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الوزيرية للبناتعلمينور عبد السالم احمد عباس4294131512074038

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلمياسامه عماد ثابت احمد4295131511004012

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية المتنبي للبنينعلميحسن صدام حسن عيدان4296131511017022

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية سيناء للبنينعلميياسر قاسم احمد محمود4297131511019084

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية نازك المالئكة للبناتعلمينوردن خالد عباس حسين4298131512086097

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى431للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علميمرتضى علي جبار مطشر4299131511025073

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية البنوك االهلية للبنينعلميوليد خالد نعمه عليج4300131511043019

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية عكاظ  للبنينعلميعالء احمد صبار عبد4301131511024026

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الرسالة للبنينعلميحسين سمير عبد االمير عبد هللا4302131511005043

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميجمان رعد عزيز حميد4303131512086020

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الشعب للبناتعلميهند ابراهيم حسين محمد4304131512098108

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية صالح الدين للبنينعلميمحمود عامر فخري ايوب4305131511008109

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية صالح الدين للبنينعلميمحمد رائد عبد الوهاب اسماعيل4306131511008098

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية السياب للبنينعلميخالد جمال ابراهيم جميل4307131511030059

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميايالف نجاح صباح محمد رؤوف4308131512086007

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية المستنصرية للبنينعلمياسامه علي مرتضى داود4309131511031007

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمصطفى فاضل صالح خلف4310131511022211

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميمروان ياسين حمد مهاوش4311131511004067

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية بلقيس للبناتعلميتقى حسين حميدي عبد الحسن4312131512071032

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية بغداد للبناتعلميزهراء جاسم محمد عطيه4313131512070086

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميزينب عصام آمن حسن4314131512086050

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية االسوار للبناتعلميزهراء وسام عباس نعمان4315131512076014

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية االعظمية للبناتعلميريام عبد الكريم محمد فارس4316131512073050

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علميليث رعد حسن علي4317131511025065

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميعمر كريم حاتم طه4318131511004052

164 من 127صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية النعمان للبناتعلميزهراء وسام قاسم محمد صالح4319131512102023

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الصفا للبنينعلميعبد الملك مازن باسل ناجي4320131511029084

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميحكمت مصعب عبد ضاحي4321131511004024

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية شمس الحرية للبناتعلميعلياء حميد محمود عزاوي4322131512079029

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية صالح الدين للبنينعلميعبد هللا اسماعيل سلمان ياس4323131511008065

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمصطفى فاضل مشتت جاسم4324131511022212

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية االمام الصادق للبنينعلمينمير اياد فرعون داغر4325131511002130

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميعباس حسين محمد علي حسين4326131511009040

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميعلي كريم حميد كاظم4327131511034055

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية الرشيد للبناتعلميزهراء سعد حسن صباح4328131512096025

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية المركزية للبناتعلميساره وليد حسين عباس4329131512119010

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية االمام الصادق للبنينعلميمخلد حسين محمود كاظم4330131511002119

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية عدن للبناتعلميايالف احمد كاظم علي4331131512106008

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الفردوس األهلية للبنينعلميمحمد زياد طارق عبد الباقي4332131511035016

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميليث قحطان عبد الرحمن كرم4333131511022156

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية البسالة للبناتعلميايه محمد حمزه عباس4334131512092013

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى378اعدادية السياب للبنينعلميمسلم عقيل خضير حبيب4335131511030167

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى377اعدادية االنتصار للبناتعلميرفل علي خبير حسين4336131512091069

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى371اعدادية عكاظ  للبنينعلميضرغام نوري حسون حمدان4337131511024022

بعقوبة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى363ثانوية الثورة العربية للبناتعلمياسراء محمد عبد الكريم حسن4338131512093007

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى465االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى محمد رسول محمد4339131511010123

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى457ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمحمد شمخي جابر عطيه4340131511022174

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية االنصار للبنينعلميعلي ثابت عبد الجبار عبد االمير4341131511003119

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى444اعدادية االنصار للبنينعلمياحمد سليم جبار شفي4342131511003014

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية الرشيد للبناتعلميايه عصام محمد فرحان سلمان4343131512096012

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية البسالة للبناتعلميحوراء عبد الحسين خيون جار هللا4344131512092021

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية الشعب للبناتعلمينجاه رائد محمد عبد الرزاق4345131512098093

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية السويس للبنينعلميغيث عبد الناصر نوري مجيد4346131511006053

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية صالح الدين للبنينعلميكرار عبد الحسين ابراهيم عباس4347131511008092

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية المستنصرية للبنينعلميسفيان طالب جاسم محمد4348131511031032

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى424مدارس الغد االهلية للبناتعلميحنين رزاق طالب معتوق4349131512114009

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية اإلخالص المسائية للبناتعلميُعال حسين زويني محمد4350131512285014

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الشماسية للبنينعلميخضر عبد الكريم حسن احمد4351131511023020

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية السيف العربي للبناتعلميغفران عبد الغني عبد القادر جراد4352131512111055
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الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميسيف جبار طعمه شمخي4353131511012126

الكوت/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية االنصار للبنينعلميهاني محمد فالح مهودر4354131511003225

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى570.2ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعلي نهاد امين سمين4355131511020078

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى478اعدادية الحريري للبناتعلميزهراء معن محمد علي حميد4356131512117117

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمياحمد رعد كريم حسن4357131511012016

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية بلقيس للبناتعلميهبه محمد محسن محمد4358131512071172

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية الشماسية للبنينعلميياسر عبد حسن عبد4359131511023089

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية بلقيس للبناتعلميشهد ازاد محمد قنبر4360131512071102

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية القناة للبناتعلمينور عادل طالب محمد رضا4361131512072068

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية االعظمية للبناتعلميصفا سفيان كريم لطيف4362131512073095

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية االنصار للبنينعلميحسين اكرم علي حسن4363131511003057

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية االمام الصادق للبنينعلمييوسف قاسم يوسف صالح4364131511002137

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية القناة للبناتعلمينازك عالء غازي محمد4365131512072064

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية االعتدال للبناتعلميدعاء كامل عبد الواحد محسن4366131512077002

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمحمد عقيل حميد محمد4367131511012223

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية ام البنين للبناتعلميدعاء سجاد عبد سلوم4368131512080012

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الشعب المسائية للبنينعلميعلي كاظم عبود امين4369131511250084

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية االندلس المسائية للبنينعلمياحمد جعفر موسى نعمه4370131511256003

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية االبرار المسائية للبناتعلميسارة ابراهيم جاسم حمد4371131512283014

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية االستقالل للبناتعلمينور الهدى عباس جليل صالح4372131512075045

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية االمراء االهلية للبنينعلمياحمد نبيل حسن احمد4373131511041005

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميسالي عرفان ابراهيم عبد الحسين4374131512089051

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية االنصار للبنينعلميمصطفى عبد الرزاق حسن خضير4375131511003209

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423إعدادية الفراهيدي للبنينعلميقاسم ميثم صباح صبار4376131511015063

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الرافدين للبناتعلميدانيه مهند محمد طه4377131512095009

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى423الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتعلميزينب محمود مكي مهدي4378131512115006

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الصفا للبنينعلميمصطفى عماد فاضل عباس4379131511029126

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية االمراء االهلية للبنينعلميهمام طارق جواد كاظم4380131511041048

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية بغداد للبناتعلميزهراء عالء سعدون عبد4381131512070093

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية السياب للبنينعلميحارث قاسم سعيد عبد هللا4382131511030039

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى عصام ثابت منير4383131511010120

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية سيناء للبنينعلميصباح اياد مهدي صالح4384131511019036

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى417إعدادية الفراهيدي للبنينعلميعبد القادر رائد عبد الستار ياسين4385131511015040

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الفردوس للبناتعلمينبأ علي سفيح خضير4386131512118235
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الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية السويس للبنينعلمياحمد قتيبه محمد نوري حسن4387131511006009

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى411اعداديةالفاروق للبنينعلميمحمد كريم عويز سيد4388131511014095

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية االعظمية للبناتعلميرحمة اكرم توفيق عبد الخالق4389131512073044

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية ام البنين للبناتعلميفاطمه حسن حسين علوان4390131512080042

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى404تونسعلميفاطمة كريم محمد ابراهيم4391131512208005

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية المستنصرية للبنينعلميمحمد زيدون خلف جبار4392131511031061

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الثورة العربية للبناتعلميصفوه صائب جعفر احمد4393131512093070

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينعلميفراس محمد محسن اسماعيل4394131511009061

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية االنتصار للبناتعلميغسق يونس خضير عباس4395131512091130

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميابراهيم فيصل شهاب حمودي4396131511004001

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية السياب للبنينعلميمحمد ثامر صبار عالي4397131511030143

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمرتضى محمد سمير ابراهيم4398131511012241

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الشعب للبناتعلميرغد كريم عماره علي4399131512098034

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية ابابيل للبنينعلميميثم عباس محمد خلف4400131511011124

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية االمام الصادق للبنينعلميمحمد نشوان محي الدين رشيد4401131511002114

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمعتصم شرهان جبار كحيوش4402131511012267

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى382ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميقاسم علي ابراهيم مولى4403131511022150

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى375ثانوية الثورة العربية للبناتعلميسرى كريم لفته زرزور4404131512093060

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى374ثانوية االمام الباقر للبنينعلميعلي جاسم مظلوم عبد4405131511032014

الصويرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الوسطى361اعدادية سما بغداد للبناتعلميحوراء سعد فاضل خضير4406131512087024

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى577ثانوية الوحدة الوطنية للبناتعلميايالف عمر علي عزيز4407131512112009

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى531إعدادية الفراهيدي للبنينعلميعبد هللا اثير ساطع محمد4408131511015043

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى530اعدادية الحريري للبناتعلميريام احمد قنبر خورشيد4409131512117098

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى522اعدادية االعظمية للبنينعلميعبد هللا عماد نجم عبود4410131511001105

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى519اعدادية الوزيرية للبناتعلميفاطمه باسل احمد سلمان4411131512074027

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى517اعدادية االنتصار للبناتعلميزهراء عامر بوش عبد الحميد4412131512091084

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى514.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتعلميرغد حسن فليح مهلي4413131512121031

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى514ثانوية االقصى للبنينعلميمهند صباح محمد علي مهدي4414131511028021

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى511اعدادية السويس للبنينعلميابراهيم رافد فاضل كاظم4415131511006002

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى511ثانوية البسالة للبناتعلميفاطمه رزاق شحيت شنوح4416131512092076

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509اعدادية االنتصار للبناتعلميغفران محمد مجيد حمودي4417131512091135

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507اعداديةالفاروق للبنينعلميايمن علي عطيه محمد4418131511014013

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507اعدادية المتنبي للبنينعلميياسر موسى كاظم والي4419131511017085

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507ثانوية االستقالل للبناتعلميجيهان وليد عوده محمد4420131512075013
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الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507اعدادية السيف العربي للبناتعلميمريم محسن علوان محمد4421131512111064

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506اعدادية الشعب للبناتعلميعذراء منصور حسين حبيب4422131512098069

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505اعدادية الرسالة للبنينعلميايمن عمار جاسم عطية4423131511005032

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505اعدادية االنصار للبنينعلميابراهيم سلمان داود سلمان4424131511003002

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميمصطفى كريم سلمان عاتي4425131511012264

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى504.7ثانوية كلية بغداد للبنينعلميابراهيم محمد ابراهيم محسن4426131511020004

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى504ثانوية الثورة العربية للبناتعلميزهراء سعد عبد الواحد عبد علي4427131512093047

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى504ثانوية االفاق المسائية للبنينعلمياحمد منذر عبد علي شهاب4428131511258007

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى504اعدادية االمام الصادق للبنينعلميمحمد سلمان مايخان قاسم4429131511002103

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى503اعدادية الرشد للبناتعلميايناس ضياء جاسم شجر4430131512109005

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502ثانوية الثورة العربية للبناتعلميضحى عبد السالم عبد الواحد حسن4431131512093074

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501اعدادية االنصار للبنينعلميصالح عبد اللطيف صالح عبد اللطيف4432131511003094

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499ثانوية القاهرة للبناتعلميآيه طارق محمود محمد4433131512100012

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498مدارس الغد االهلية للبناتعلميضحى مثيل ناصر حسين4434131512114024

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية الشعب المسائية للبنينعلميحسن وهاب احمد سليم4435131511250035

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496اعدادية االعظمية للبنينعلميعلي عوني عبد المجيد عبد الجبار4436131511001123

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية الفردوس للبناتعلميغدير جاسم جلوب حسين4437131512118197

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495اعدادية بلقيس للبناتعلميسرى علي حميد مهدي4438131512071093

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.7االعدادية المركزية للبنينعلميمصطفى موسى رضا ابراهيم4439131511010126

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.4ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعثمان محمد علي محمد4440131511020068

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494ثانوية األميرات األهلية للبناتعلمياسراء فراس شاكر محمود4441131512089004

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى531اعدادية االنتصار للبناتادبيمروه مهدي محمد صالح4442131522091112

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى516اعدادية السيف العربي للبناتادبيزينب طالب عباس علي4443131522111054

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى513ثانوية البسالة للبناتادبيعبير هشام عبد الجبار كريم4444131522092074

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى493ثانوية القاهرة للبناتادبيمريم سمير نوري حبيب4445131522100051

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسجاد صالح صدام سلمان4446131521012055

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى491ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيلؤي حسن محمد شريف4447131521251036

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى487ثانوية ام البنين للبناتادبيتقى حسن محمد علي محمد4448131522080009

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى485الخارجيونادبيمروان موفق ابراهيم محمد علي4449131521400157

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى484ثانوية االسوار للبناتادبيايه قيس عبد الكريم عبد الرزاق4450131522076006

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى484اعدادية الشعب للبناتادبيمنى حسين مصطفى محمد4451131522098128

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى483ثانوية طيبة للبناتادبيسراب علي عبد الكريم احمد4452131522116035

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى479ثانوية ام البنين للبناتادبيتقى حسن ابراهيم عبود4453131522080008

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى479ثانوية الواقدي المسائية للبنينادبيابراهيم صباح ابراهيم حسين4454131521254001
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الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى478ثانوية الكرامة للبناتادبيدنيا اركان ابراهيم محمد4455131522101027

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية المستنصرية للبنينادبيياسين حسن عبد علي جواد4456131521031045

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية بلقيس للبناتادبيرسل وليد حسين علي4457131522071052

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف مطشر خريص عوض4458131521017141

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي فاضل حيدر خلف4459131521012097

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى472ثانوية االبرار المسائية للبناتادبيوسن محمد عذاب غافل4460131522283025

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى472اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمحمد عادل موسى خليل4461131521009065

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمحمد كريم شياع محمد4462131521007054

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد سالم محمد علي4463131521042008

الرصافة- بغداد /الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية االعظمية للبناتادبيزهراء محمد كريم عبد الرضا4464131522073063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى552ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتعلميزهراء كاظم حميد كاظم4465131512124011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى530اعدادية سما بغداد للبناتعلميزهراء عماد غضبان محمد4466131512087040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى510اعدادية االنتصار للبناتعلميآيه جواد كاظم مدلول4467131512091013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى508ثانوية الفوز للبناتعلميرغد مهدي خلف مهدي4468131512099016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى505اعدادية بلقيس للبناتعلميزهراء ابراهيم جبار بطي4469131512071060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى503اعدادية عكاظ  للبنينعلمياياد عباس راضي داخل4470131511024009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى503اعدادية بلقيس للبناتعلمياسراء حميد خالف محمد4471131512071009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى500ثانوية النعمان للبناتعلميرشا ثاير يحيى ياسين4472131512102017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى498اعدادية االنتصار للبناتعلمياسراء مبدر عبد الرضا غنو4473131512091021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى492ثانوية الفوز للبناتعلمينور عبد هللا حسين علي4474131512099058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى492اعدادية الخنساء للبناتعلميمروه نجاح كاظم محيسن4475131512094069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى491ثانوية الثورة العربية للبناتعلميهالة خالد عبد الحسين كريم4476131512093116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية بلقيس للبناتعلميزهراء عبد الحسين عبد هللا حسن4477131512071065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية ام البنين للبناتعلميتبارك حسنين عبد الرضا عبود4478131512080008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى490ثانوية الثورة العربية للبناتعلميامنه ثائر كاظم حسون4479131512093012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى489ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميميار جهاد حسين زغير4480131512104054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى489اعدادية االنتصار للبناتعلميطيبه ليث سبع خماس4481131512091120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى488ثانوية ام البنين للبناتعلميساره سامر عباس فاضل4482131512080027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى488الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتعلميحنين طالب ناجي حسن4483131512081006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية االنصار للبنينعلميانس هيثم محمود احمد4484131511003038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى487.1ثانوية المتميزاتعلميعال عالء الدين عادل حمودي4485131512108059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى487اعدادية يافا للبناتعلميايفان سعد خلف جبر4486131512107011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى485ثانوية االندلس المسائية للبنينعلميمصطفى سلمان عبد هللا حسو4487131511256061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية المستنصرية للبنينعلميمهيمن حبيب هادي ملك4488131511031075
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى481ثانوية االسوار للبناتعلميزهراء عبد الصاحب محمد شيره4489131512076012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479ثانوية حطين المسائية للبنينعلميطه احمد علي حسين4490131511252017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية االعظمية للبنينعلميعبد هللا نبيل احمد سامح4491131511001111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية االعظمية للبناتعلميتبارك سعد علي حسين4492131512073027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية الرشد للبناتعلميسجى عبد الرحيم رشم مظلوم4493131512109016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479النازحاتعلمينجاة فرحان الطيف محمد4494131512501011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479ثانوية الرافدين للبناتعلمينهى اياد عبد القادر عبد الكريم4495131512095044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية يافا للبناتعلميفاطمه علي حسين فجاج4496131512107086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى477ثانوية الفيحاء للبناتعلميزينب فيصل حيدر اكبر4497131512084010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية السيف العربي للبناتعلمينبأ علي كاظم جواد4498131512111067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى475اعدادية االعظمية للبناتعلميمينا ناهض كاظم شبلي4499131512073125

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى474ثانوية االسوار للبناتعلميفرح عبد المحسن عبد كاظم4500131512076024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلمياحمد فائق حسين علي4501131511004007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية االعظمية للبنينعلميعبد هللا جاسم عبد الرحيم جاسم4502131511001101

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية االعظمية للبنينعلميياسين رائد عادل ياسين4503131511001207

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى470اعدادية القناة للبناتعلميزهراء كريم ثجيل ظاهر4504131512072026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى469اعدادية الجهاد األكبر للبنينعلميعلي قيس هادي ناصر4505131511013026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى464ثانوية االسوار للبناتعلميفاطمة الزهراء محمد علي عبد هللا4506131512076022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية القناة للبناتعلميحنين اياد محمد علي ياسين4507131512072016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462ثانوية األميرات األهلية للبناتعلميامنه ناصر عبد الرحمن عيسى4508131512089008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية حنين النموذجية للبناتعلمينور محمد طور غاي رفعت كريم4509131512104061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمصطفى اياد مصحب حسن4510131511022201

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية الثورة العربية للبناتعلميداليا حميد فليح سلمان4511131512093028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458اعدادية المستنصرية للبنينعلمياحمد عبد الكريم حسين حسن4512131511031004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية سيناء للبنينعلميسامر موسى ملك كمر4513131511019032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458ثانوية زهو العراق للبناتعلميفاطمه الزهراء عزيز سيالي كمر4514131512078051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتعلميسرى هشام محمد عريبي4515131512081012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية الرشد للبناتعلميغفران علي حسن عبد هللا4516131512109021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456إعدادية الفراهيدي للبنينعلميمصطفى مازن عز الدين الياس4517131511015092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميزيد رعد عبد العزيز احمد4518131511012108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية االنصار للبنينعلميعلي حميد عبد المجيد مهدي4519131511003123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية الصفا للبنينعلميمحمد ياسر قتيبه محمود4520131511029115

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية االنتصار للبناتعلميايه ثائر عبد الزهره محسن4521131512091036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية الخنساء للبناتعلميريم عماد فاضل حمودي4522131512094030
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية بلقيس للبناتادبيدينا علي حسين حسن4523131522071039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية الوزيرية للبناتادبيميسم عماد نشأت عبد الرزاق4524131522074035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية االمام الصادق للبنينادبيسجاد محمد حسن جبر4525131521002034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450اعداديةالفاروق للبنينادبيمصطفى شنشول موسى جازع4526131521014100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية الثورة العربية للبناتادبيغفران سالم لفته شامي4527131522093100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسجاد حسن سلمان نعمه4528131521012052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبينجم ياسر صالح محمود4529131521034078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية الفسطاط للبنينادبياحمد حسين علي جعفر4530131521033003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية دجلة الخير للبنينادبيحمزه مصطفى صالح كريم4531131521038012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية عدن للبناتادبيبراء رياض خضير عجيل4532131522106011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446اعدادية عدن للبناتادبيحنان حميد رشيد عيسى4533131522106016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيرحاب حسين عبد الحسن عبيد4534131522105013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية الخنساء للبناتادبيعلياء عبد الرحمن مهر عنبر4535131522094056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية االمام الباقر للبنينادبيامير محسن فخري مجيد4536131521032002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443اعدادية عدن للبناتادبيحنين احمد محمد خلف4537131522106018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيحمزه والي عطيه جعفر4538131521013014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية السياب للبنينادبيعلي هاشم حسين علي4539131521030096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبينمير عبد الوهاب عبد الرزاق عبود4540131521009087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441ثانوية الثورة العربية للبناتادبيريام محمد حميد فهد4541131522093048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441اعدادية السيف العربي للبناتادبيامل زغير رابح عباس4542131522111005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440ثانوية الثورة العربية للبناتادبيمريم محمد خليل عبد الرزاق خطار4543131522093118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية االمام الصادق للبنينادبيحيدر علي عنون عطية4544131521002027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية المركزية للبناتادبيايالف احمد محمد امين4545131522119002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الرشد للبناتادبيزهراء نعيم هاشم رسن4546131522109031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439اعدادية الفردوس للبناتادبيهاجر هادي حسن عاصي4547131522118169

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبياصاله محمد عبد الرزاق محمد4548131522282003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438الخارجيونادبيمرتضى مازن محمود مناتي4549131521400156

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية االعظمية للبنينادبيمصطفى غازي سالم داود4550131521001104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية الفراتين للبنينادبيايهاب محمد مهدي عصاد4551131521042028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي عاصم رشاد عبد هللا4552131521042088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية الفراتين للبنينادبيبارق اشرف صباح اشرف4553131521042029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية البسالة للبناتادبيدعاء احمد راضي زاير4554131522092031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد صادق لؤي صادق جعفر4555131521042118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية الفراتين للبنينادبيمصطفى سعد جبار محمود4556131521042130
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيوسام جمعه عباس مطر4557131521026084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبييوسف فؤاد عباس كاظم4558131521007068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية الرشيد للبناتادبيغسق عقيل فاضل جواد4559131522096018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية صالح الدين للبنينادبياحمد صالح حسن فليح4560131521008003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية الشعب للبناتادبيديانا خضير علوان امين4561131522098038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية الفسطاط للبنينادبيمشتبى خميس ضاري احمد4562131521033043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية االمام الصادق للبنينادبيكرار عدنان عبد االحد عميد4563131521002067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعداديةالفاروق للبنينادبيعلي غالب كاظم محمد4564131521014067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيسجاد احمد كاظم عبطان4565131521025023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية المتنبي للبنينادبيمرتضى احمد خلف يوسف4566131521017120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية الصفا للبنينادبيعلي زكي ناصر ابراهيم4567131521029052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية الطف المسائية للبنينادبيمحمد طارق حسن علي4568131521257082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية بغداد للبناتادبيزينب مقداد فليح حسن4569131522070019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيسهى رعد محمد علي4570131522112025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية االعظمية للبنينادبياحمد صفاء عطاء عبد المجيد4571131521001008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمصطفى صادق عبد الرضا محمد4572131521012144

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيحسين فاضل عباس اسماعيل4573131521034018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية ابابيل للبنينادبيعالء احمد حسين يارك4574131521011073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية الثورة العربية للبناتادبيحنين غسان كامل غليم4575131522093028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيايوب جالل محمد وهيب4576131521171006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية السياب للبنينادبياحمد حسين نعيم عبد4577131521030008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية بغداد للبناتادبيايات كريم عوده جابر4578131522070001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الشعب للبناتادبيمها مهند محمود شاكر4579131522098129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الشعب للبناتادبيآيات يونس نادر كريم4580131522098005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية الرشد للبناتادبيدعاء علي كبيش مطر4581131522109014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي مهدي احمد جاسم4582131521009051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية االمام الباقر للبنينادبيمحمد علي عبد الحسن كلخان4583131521032011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية االمام الصادق للبنينادبيحيدر محمد محسن شبيب4584131521002028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية الرشيد للبناتادبيتمارا خالد جاسم محمد4585131522096006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية السياب للبنينادبياحمد منصور والي عبود4586131521030019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية ابابيل للبنينادبيابراهيم فاضل كاظم علي4587131521011001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية سيناء للبنينادبيمحمد علي محمود وهاب4588131521019053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمحمد منذر حميد عبد الستار4589131521253045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية بغداد للبناتادبيمريم زيد محسن علي4590131522070044
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغفران ماجد كريم احمد4591131522086062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم علي رسول فليح4592131522086072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيجعفر الصادق محمد علوان مشري4593131521012026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية حطين للبناتادبيايه محمد جواد كاظم4594131522103009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيعمار مجيد محمود جاسم4595131521025049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية يافا للبناتادبيعال حسين سرحان علكم4596131522107099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الفراتين للبنينادبيحيدر كاطع صيهود حسن4597131521042047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الرشد للبناتادبيغفران عبد اليمه امسلم زغير4598131522109054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية االنتصار للبناتادبيايه عمار عبد الكريم حسن4599131522091013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية ابابيل للبنينادبيعلي رياض كاظم جاسم4600131521011081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيرسول كنعان عبد الحسن منصور4601131521012047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمحمد طه ياسين محمد4602131521002081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الصفا للبنينادبيأمير صادق عبد الحسن كاظم4603131521029001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية االمام الصادق للبنينادبياسماعيل عبد الكريم حسن اسماعيل4604131521002011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية الشعب للبناتادبيهديل قاسم رشيد غايب4605131522098162

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية االمام الصادق للبنينادبييونس حسين علي حسين4606131521002114

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية دجلة الخير للبنينادبياركان كامل عبد علوان4607131521038002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيكرار فالح علي صالح4608131521025057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية حنين النموذجية للبناتادبيكنار ماجد رحيم سلمان4609131522104036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية الفوز للبناتادبيغفران حميد كامل عبد الحميد4610131522099062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية ابابيل للبنينادبيياسر كريم محمد حسين4611131521011150

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية يافا للبناتادبياسراء كريم حسين فالح4612131522107007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الصفا للبنينادبيمصطفى محمد عبد العزيز مجيد4613131521029089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية الوثبة المسائية للبنينادبيسجاد حازم محجوب علي4614131521260014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية السويس للبنينادبيمصطفى مهند علي حسين4615131521006121

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الشماسية للبنينادبييوسف حاتم كريم وادي4616131521023071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيعلي سالم عنبر بكال4617131521025041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيسيف الدين جاسم محمد عبد هللا4618131521025026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيحنين اسماعيل نصيف جاسم4619131522284006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزهراء عوده خلف جاسم4620131522123014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية دجلة الخير للبنينادبيمحمد حسن عبد الزهره حسن4621131521038034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيخضير عباس محمد ريس4622131521009025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية االمام الصادق للبنينادبيابراهيم حاتم عبد علي ياسين4623131521002001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية القاهرة للبناتادبيايناس فاضل حسون مهدي4624131522100003
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيبهاء حميد والي فرحان4625131521007015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية االعظمية للبناتادبيعبير عباس مظلوم عبد الكريم4626131522073104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية حطين للبناتادبيرقيه رعد ياسين محمد4627131522103023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعلي عماد حسين صالح4628131521026048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمحمد قاسم جاسم علي4629131521009070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الشعب للبناتادبيسجى حسن شيخه هواس4630131522098080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية بلقيس للبناتادبيساره سالم حمودي مجيد4631131522071088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية سيناء للبنينادبيجعفر محمود داود سليمان4632131521019008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الفردوس للبناتادبيهدى علي دعير جاسم4633131522118180

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431إعدادية الفراهيدي للبنينادبيغزوان محمد ابراهيم علي4634131521015049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431إعدادية الفراهيدي للبنينادبيفاروق اسامه طالب علي4635131521015050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الشماسية للبنينادبيحيدر ماجد عبد الهادي محمد علي4636131521023020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية البسالة للبناتادبيايناس احمد ابراهيم محمد4637131522092018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية عدن للبناتادبيمروه خليل محسن بجاي4638131522106062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431الخارجيونادبيمحمد طاهر فاضل غافل4639131521400137

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الفسطاط للبنينادبياحمد خالد احمد حمادي4640131521033005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية حطين للبناتادبيايمان عباس فاضل جسام4641131522103007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيامير جواد جبار جواد4642131521256006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية الفسطاط للبنينادبيليث حسين محمد كريم4643131521033036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية االعظمية للبناتادبيطيبه عباس عبد السالم راضي4644131522073097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية عدن للبناتادبيدعاء علي كاظم احمد4645131522106020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية صالح الدين للبنينادبيفهد سعد سلمان راشد4646131521008056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية بغداد للبناتادبيعبير فوزي طارق شدهان4647131522070031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية البسالة للبناتادبيزينب علي قاسم جبر4648131522092059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية االعظمية للبناتادبيشكريه ثامر حميد حسين4649131522073082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية المستنصرية للبنينادبيحسن ساجد كامل حسن4650131521031011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيحيدر كريم حسن شناوه4651131521013018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية دجلة الخير للبنينادبيحسن حازم سعدي عبد هللا4652131521038007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية الطف المسائية للبنينادبيسعد عبد هللا الزم صكر4653131521257033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430إعدادية الفراهيدي للبنينادبيمصطفى باسم فاروق احمد4654131521015062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الفراتين للبنينادبيسعد ممتاز خليل مجيد4655131521042061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية حطين للبناتادبيهبه سعيد جبار داخل4656131522103073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية القناة للبناتادبيمريم جاسم عبد الرضا سلطان4657131522072052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية الرافدين للبناتادبيغيداء ستار جبار عبد4658131522095039

164 من 137صفحة 



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

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم عمر عدنان احمد4659131522073119

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتادبيتقوى ستار حسن عكال4660131522081002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية النجاة األهلية للبناتادبيفاطمه عادل محمود ارزيج4661131522088005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيغيث اياد عبيد مريهج4662131521012105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية صالح الدين للبنينادبيعبد هللا عبد الرضا محسن حسن4663131521008046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الوزيرية للبناتادبيضحى عالء محمد حسن4664131522074023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الفردوس للبناتادبيامه الرحمن رياض جاسم جعفر4665131522118014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية حطين للبناتادبيزينب حسن مكطوف طبق4666131522103031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية الفردوس للبناتادبيسجى طارق جويح جبار4667131522118101

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيرسل حاتم ياسين جاسم4668131522123009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية السياب للبنينادبياحمد منذر سلمان داود4669131521030018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية وادي الرافدين للبنينادبياحمد سالم بنيان داغر4670131521026004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية الطف المسائية للبنينادبيعبد الغفار عارف خماس عزت4671131521257046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية بغداد للبناتادبيمريم فارس خضير مهدي4672131522070045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية بلقيس للبناتادبيفرح عبد السالم عارف خلف4673131522071128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيهبه عبد هللا علي عسكور4674131522105060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية صالح الدين للبنينادبيزكريا محمود حسن علي4675131521008029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية االنتصار للبناتادبيهدير عامر كريم عبود4676131522091148

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الفراتين للبنينادبيعبد هللا صالح مهدي خليل4677131521042075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياحمد سلمان جواد سلمان4678131521009006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمصطفى سمير صالح عذاب4679131521009078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية المركزية للبناتادبيايالف باسم محمد ابراهيم4680131522119003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية الثورة العربية للبناتادبيريام مطيع عبد الساده شامخ4681131522093049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الفراتين للبنينادبيياسر عمار عبد المنعم عبيد4682131521042157

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428اعداديةالفاروق للبنينادبيباقر عبد الجبار حمادي طاهر4683131521014018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية السياب للبنينادبيبسام محمود عالوي عيدان4684131521030030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء رضا حميد حبيب4685131522118033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية االعظمية للبنينادبيمصطفى احمد اكرم امين4686131521001097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية دجلة الخير للبنينادبيعلي عوده عباس مخليف4687131521038026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيزين العابدين صبيح فالح سلمان4688131521012049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية ابابيل للبنينادبيايهاب فاضل سبع حميد4689131521011023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية السياب للبنينادبيغيث طالب جعفر محمد علي4690131521030103

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية االمام الصادق للبنينادبياحمد خليل كامل كاظم4691131521002005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية الثورة العربية للبناتادبيهند محمود عطا خضر4692131522093148
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيوسام عقيل حميد حسن4693131521012161

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية االمام الباقر للبنينادبيوائل خالد كاظم عليوي4694131521032015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية القناة للبناتادبيمآب خالد حسين عزيز4695131522072049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية عدن للبناتادبياالء عماد دعير راضي4696131522106006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسجاد علي حسين مشكور4697131521012058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية االمام الصادق للبنينادبيجعفر يوسف صبر عذاب4698131521002020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه عبد الستار محمد علي4699131522070035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية بغداد للبناتادبيصفا نعمه سبع خميس4700131522070029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الفراتين للبنينادبيثامر وهاب ابراهيم عبد هللا4701131521042031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفيان سردار مصطفى شاكر4702131522086065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم معن فليح قاسم4703131522071140

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية زهو العراق للبناتادبيهاجر محمد مطشر عبد هللا4704131522078079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية ام البنين للبناتادبيساره محمد داود محمد4705131522080035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينبأ سالم داود سلمان4706131522086078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية الرافدين للبناتادبيريام عمر ناهض سليم4707131522095028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية الفراتين للبنينادبيسجاد ستار جبار نصر4708131521042057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى سماري جبر محمد4709131521017129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الفردوس للبناتادبيدعاء قاسم موات شالل4710131522118046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية حطين للبناتادبيزينه باسم محمد غالي4711131522103033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيوديان عدنان عبد ابراهيم4712131522172016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية السياب للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم رشيد4713131521030002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الشعب للبناتادبينور نصيف جسام ياسين4714131522098147

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيجواد كاظم عبد الزهره يوسف4715131521013007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي فارس كريم عيدان4716131521024062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية السياب للبنينادبيقيصر سعد جاسم محمد4717131521030106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية عكاظ  للبنينادبيالحسن علي محيسن مطير4718131521024013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيجاسم حسين جاسم محمد4719131521009018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية االنتصار للبناتادبيهبه كاظم حبيب مهدي4720131522091145

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيضياء الدين احمد نجم عبد هللا4721131521012067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية عدن للبناتادبيهدى نبيل مطلب عصفور4722131522106075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية الثورة العربية للبناتادبيشهد عدنان شاه مراد داود4723131522093088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية البسالة للبناتادبيساره طالب جبار عليوي4724131522092113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية البسالة للبناتادبيداليا ماجد جويعد حمود4725131522092030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية الفوز للبناتادبينور عامر كاظم عبود4726131522099075
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية الكرامة للبناتادبيمريم عدي عدنان داود4727131522101083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الفراتين للبنينادبياكرم خضير زغير سلمان4728131521042021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426ثانوية االسوار للبناتادبياماني علي حمد كاظم4729131522076003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية السيف العربي للبناتادبيحوراء هادي خلف سعود4730131522111029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية العراق العظيم المختلطةادبياحمد رشيد محمود صالح4731131521171002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعبد هللا علي مجبل عبد هللا4732131521026042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية حنين النموذجية للبناتادبيدعاء جليل وهيب مانع4733131522104015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الفوز للبناتادبيزينا فارس عبد هللا جاسم4734131522099039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية السويس للبنينادبيمروان ماجد علي حسين4735131521006113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الشماسية للبنينادبيعلي ياس خضير عباس4736131521023049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء باسم علي عبد االمير4737131522080024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية االمام الصادق للبنينادبيحسين محمد حسن خلوفي4738131521002025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الكرامة للبناتادبيحليمه باسل حمودي سلوم4739131522101019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية عدن للبناتادبيزينب عبد الرزاق حميد بديوي4740131522106035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية الفردوس للبناتادبيعلياء عبد الكريم عذيب حسن4741131522118117

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية الزهراء للبناتادبيرنين سمير سبتي ريس4742131522097010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425الخارجياتادبيزينه رعد وشيل محمد4743131522401027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية بغداد للبناتادبيديانا حيدر علي عزيز4744131522070010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية بغداد للبناتادبيايالف حاتم حرج رمام4745131522070002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية البسالة للبناتادبيدعاء منير محمود سلمان4746131522092035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد الرحمن محمد عبد الرزاق عبد الجبار4747131521001050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية حنين النموذجية للبناتادبيساره ضياء عامر عبد الصمد4748131522104030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية يافا للبناتادبينور قاسم نعيم جياد4749131522107123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الطف المسائية للبنينادبياحمد غانم فليح حسن4750131521257004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمحمد قاسم عباس حمزة4751131521009071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الفوز للبناتادبيايه علي حمزه خضير4752131522099011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيكرز الدين رمضان سعد عاشور4753131521013043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية االمام الصادق للبنينادبيسيف الدين سالم شريف علي4754131521002037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية االمام الصادق للبنينادبيكرار كريم شهاب احمد4755131521002069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيطالب علي خلف شديد4756131521034040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد ابراهيم حسن علي4757131521024075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية االعظمية للبنينادبيطه زياد داود سلمان4758131521001042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية وادي الرافدين للبنينادبياحمد مجيد حميد غالي4759131521026008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية عكاظ  للبنينادبيعباس فاضل عبد الرضا حسن4760131521024044
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية االمام الصادق للبنينادبيامير سامي ماضي مصحب4761131521002014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية القناة للبناتادبيحنين عادل عبد عليوي4762131522072012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد هللا سلمان عيدان ابراهيم4763131521004035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية بلقيس للبناتادبيوديان صباح لفته عبد4764131522071167

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية بلقيس للبناتادبيمينا علي مهدي عباس4765131522071148

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية الزهراء للبناتادبيساره عمار علي حسين4766131522097016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية االنتصار للبناتادبيايه حسين حمزه حمودي4767131522091012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية ام البنين للبناتادبيسجى حسين محمد حسين4768131522080036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد عالء عبد الخالق حسن4769131521042123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيحسين عباس بداي جبر4770131521250026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423الخارجيونادبيعلي محمد ابراهيم حسين4771131521400116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الفوز للبناتادبيحنان شاكر محمود حمد4772131522099020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية السويس للبنينادبيعلي ليث حسن محمد4773131521006073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيرياض ظافر غناوي محسن4774131521034030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيعلي عباس علوان حسين4775131521013035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423إعدادية الفراهيدي للبنينادبيمحمود شاكر محمود علي4776131521015060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية ابابيل للبنينادبيعلي شبوط ساجت كاطع4777131521011082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيكرم خالد محي سامي4778131521009058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الصفا للبنينادبياوس عباس فاضل عباس4779131521029012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية السويس للبنينادبيايمن كريم ذياب احمد4780131521006017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية السويس للبنينادبيبكر علي حسن جبر4781131521006021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية يافا للبناتادبياسراء عبد الرحيم فاضل موسى4782131522107005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيانمار فيصل غازي فياض4783131521004013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية السيف العربي للبناتادبينرجس غالب محمد موسى4784131522111093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية االعظمية للبناتادبيهديل موفق ياسين عبد الجبار4785131522073148

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية المودة األهلية للبناتادبييمامة محمد محي الدين احمد4786131522082003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية البسالة للبناتادبينور احمد محمد سالم4787131522092093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية بغداد للبناتادبيزينه فاضل حمد فحل4788131522070021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية االعظمية للبنينادبيعمر ثامر توفيق عبد4789131521001078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية حطين للبناتادبيحنين مكي هاشم حمودي4790131522103017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية السيف العربي للبناتادبيرسل مدحت جواد محمد4791131522111042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية يافا للبناتادبيطيبه عباس غازي عباس4792131522107097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية حطين للبناتادبيطيبه علي صالح احمد4793131522103046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيعلي ثجيل كحم مانع4794131521172003
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيخزعل عبد الواحد خزعل عبد4795131521004021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية السويس للبنينادبييوسف صالح مهدي صالح4796131521006132

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيزين العابدين كامل خشان هاشم4797131521013021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية الثورة العربية للبناتادبياديان عادل جاسم مريسن4798131522093001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الفردوس للبناتادبينجوم فلح حسن جواد4799131522118147

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية االمام الباقر للبنينادبيحيدر خضر عبد الرحيم ناصر4800131521032004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية االعظمية للبنينادبيحذيفه احمد عبد الوهاب خليل4801131521001024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية يافا للبناتادبيرسل باسم عبد الحسين لعيبي4802131522107047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية المتنبي للبنينادبيباقر خالد عواد كاطع4803131521017011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمنتظر رائد حسين عليوي4804131521009084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الفراتين للبنينادبيطه زياد صالح شحاذه4805131521042067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية ابابيل للبنينادبيمصطفى كريم غالب جارح4806131521011136

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية الفراتين للبنينادبيكرار هشام زامل حمدان4807131521042108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية البسالة للبناتادبيرجاء عبد الزهره جرو تعبان4808131522092037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية االعتدال للبناتادبيزينب قيس سلمان حسن4809131522077029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الفردوس للبناتادبيزيان عدنان غضبان ميران4810131522118078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيطه محمد محمود حسين4811131521256019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الشعب للبناتادبيمروه عطيه الزم محسن4812131522098119

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية الفوز للبناتادبيبراء سمير سالم محمد4813131522099013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية الفوز للبناتادبيزهراء صالح علي لاير4814131522099035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الشماسية للبنينادبيايمن عبد الكريم باقر محمود4815131521023007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعداديةالفاروق للبنينادبيفيصل عبد المحسن رضا محسن4816131521014076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية دجلة الخير للبنينادبيعباس جاسم محمد جمعه4817131521038019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية الثورة العربية للبناتادبيمروه طارق جمعه زري4818131522093113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد خميس فرج جامل4819131521012004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية االسوار للبناتادبيزينب حسين سوادي عبد4820131522076015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية االسوار للبناتادبيعال عامر حمود هاشم4821131522076025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية االعظمية للبناتادبيريام محمد جميل عبد الرحمن4822131522073056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيصفا سعد حمودي شنيح4823131522086054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية االعظمية للبناتادبيساره قاسم عبد القهار عواد4824131522073074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الفردوس للبناتادبيرويده احمد عبد الحسن عبد النبي4825131522118062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421ثانوية االستقالل للبناتادبيدينا فؤاد صالح محمد4826131522075009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيابراهيم عقيل عبد العباس عبود4827131521012001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الفراتين للبنينادبيابو بكر طاهر محمود ابريص4828131521042005
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الشعب للبناتادبيميس حياد فليح مهدي4829131522098131

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي حسن ناصر دهش4830131521017070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية الفوز للبناتادبيساره هاشم جايان نعمه4831131522099045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الفردوس للبناتادبييقين سالم حافظ رسن4832131522118189

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء رعد وحيد صكار4833131522118068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية ابابيل للبنينادبياحمد سعدون راضي كاظم4834131521011008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية ابابيل للبنينادبياحمد رياض حاتم عباس4835131521011005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية ابابيل للبنينادبيياسر فاضل حسين ناعور4836131521011149

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية السويس للبنينادبيسفيان رياض سنجار مرزوق4837131521006041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمحمد رشيد كاطع بداي4838131521009063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية المركزية للبناتادبيرسل عادل عواد جواد4839131522119013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الصفا للبنينادبيمصطفى فالح حسن علي4840131521029084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد هللا شمسي فهد عبد4841131521004036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية يافا للبناتادبيبراء شهاب احمد حسين4842131522107023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية السيف العربي للبناتادبينور الهدى محسن عكله فرج4843131522111095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية االعظمية للبناتادبيحفصه ابراهيم مسعود احمد4844131522073036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية بلقيس للبناتادبيرند اسحاق كاطع جويعد4845131522071062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم جمعه كاظم عوفي4846131522086070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيمالك هاشم مجيد حسين4847131522105046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الفراتين للبنينادبيرسول سالم سلطان سلمان4848131521042053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية بلقيس للبناتادبيدينا فاضل عباس سلمان4849131522071040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد رحيم ناصر موسى4850131521017004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا محمود حسين عباس4851131521017059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيليث كاظم ثجيل كحم4852131521172007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية حطين للبناتادبيساره فالح ياسين هاشم4853131522103037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية حنين النموذجية للبناتادبيزينب مجيد جاسم غالي4854131522104028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية النوارس للبنينادبيعباس كريم علي جواد4855131521027014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية السويس للبنينادبيمحمد سلمان حسين فياض4856131521006099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الفسطاط للبنينادبيامير اكرم حميدي محمود4857131521033008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيعلي حسن ابراهيم مجيد4858131521013029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية صالح الدين للبنينادبيمصطفى وليد خالد خزعل4859131521008092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى عبد الوهاب عبد الرزاق عنون4860131521017131

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية االمام الصادق للبنينادبيسلوان عادل حسين عبد هللا4861131521002036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية االعتدال للبناتادبيتماره محمد علوان زبون4862131522077011
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسين حامد احمد محمود4863131521012029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية القاهرة للبناتادبيرؤى جبار جهاد حسون4864131522100014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الثورة العربية للبناتادبيهبه سالم عبد الرضا شهيد4865131522093141

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الثورة العربية للبناتادبيولدان فاضل سيد محيسن4866131522093150

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية البسالة للبناتادبيهيام جبار قاسم شخير4867131522092106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيغيث جبار ناهي رسن4868131521250061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419اعدادية بغداد للبناتادبيمريم حيدر مجيد رشيد4869131522070042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الرافدين للبناتادبياالء علي محمد كاظم4870131522095010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية ام البنين للبناتادبيفاطمه عبد هللا حسين عبد الكريم4871131522080050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية حطين للبناتادبيزمن باسم محمد غالي4872131522103027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية حنين النموذجية للبناتادبيهبه سلمان عبد حسين4873131522104045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية السويس للبنينادبيمحمد نظير شكر رشيد4874131521006104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبياحمد عدنان سلمان راضي4875131521013003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية السياب للبنينادبيمحمد عبد الكريم جليل مجيد4876131521030122

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية صالح الدين للبنينادبياحمد جليل غضبان عوده4877131521008001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الصفا للبنينادبيعلي جمال حسن خلف4878131521029047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418إعدادية الفراهيدي للبنينادبيمحمد جليل محمد جاسم4879131521015053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الشماسية للبنينادبيحسين عالء جاسم حاتم4880131521023012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية سيناء للبنينادبيعباس حميد شاكر عبد4881131521019025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية االنصار للبنينادبيعادل باسم عبد الخالق سلمان4882131521003042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيامير طاهر عودة جواد4883131521004011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية بلقيس للبناتادبياالء ابراهيم ناجي دلو4884131522071013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية الكرامة للبناتادبينبأ محمد فالح كسار4885131522101089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد نزار سهيل فتحي4886131521042020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الفراتين للبنينادبيعبد القادر جواد عبد القادر باقر4887131521042073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية االنتصار للبناتادبيحسناء علي عبد الكريم حسن4888131522091025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418ثانوية زهو العراق للبناتادبيدعاء ناصر فالح هامان4889131522078018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية حطين للبناتادبيبتول سلمان حمود نعيس4890131522103010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية الرافدين للبناتادبيساره رائد حسن عبود4891131522095031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الفراتين للبنينادبيسيف حسن يحيى محمود4892131521042063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية الرحمة االهلية للبناتادبيمريم صالح حرز ناصر4893131522113002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية السياب للبنينادبيمحمد عبد القادر عبد الزهره رسن4894131521030121

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية الثورة العربية للبناتادبيزهراء حسين عبد جعفر4895131522093054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية شمس الحرية للبناتادبيمينه هيثم نايف صالح4896131522079036
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية شمس الحرية للبناتادبينور عبد القهار احمد سعيد4897131522079040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية الثورة العربية للبناتادبيايناس عدي محمود شاكر4898131522093014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية الثورة العربية للبناتادبيزينب محمد حسن طاهر4899131522093076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية المستنصرية للبنينادبياحمد محمود رشيد وادي4900131521031007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية السياب للبنينادبييوسف محمد يوسف مظلوم4901131521030158

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الشماسية للبنينادبيحسين حامد كاظم محمد4902131521023011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيحسام علي صادق محمود4903131521034015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى محمد سلمان غميس4904131521030139

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعلي فائق حسن علي4905131521015043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الفردوس للبناتادبيسرور اكرم عيسى صخي4906131522118103

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية الفردوس للبناتادبيرسل مهدي عيسى فيحان4907131522118055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416إعدادية الفراهيدي للبنينادبيمصطفى محمد حسين عوده4908131521015068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبيمحمد حامد محمود حمادي4909131521255067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية السويس للبنينادبيعلي احمد عبد كاظم4910131521006063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمد عبد الرحمن حسن خماس4911131521001088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية شمس الحرية للبناتادبيحنين وسام احمد محمد4912131522079009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد عامر صاحب جاسم4913131521012124

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الشعب للبناتادبيرفل فاضل ناصر عطية4914131522098054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية االسوار للبناتادبينيفين سالم ابراهيم مهدي4915131522076040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية بلقيس للبناتادبيمروة محمود احمد زيدان4916131522071135

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الثورة العربية للبناتادبيايات حسن حسين رحيل4917131522093012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية القناة للبناتادبيفاطمه ليث ابراهيم عبد4918131522072047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية يافا للبناتادبيحوراء عباس نعمه خريبط4919131522107035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية الصفا للبنينادبيمصطفى محمد عبد العزيز احمد4920131521029088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الكرامة للبناتادبيدعاء جبار محسن حمادي4921131522101024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية حطين للبناتادبينور جبار حسن جالل4922131522103066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الفردوس للبناتادبيرفل بدر علوان عبيد4923131522118057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب هاشم عباس كعيد4924131522118090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية يافا للبناتادبيزهراء العيبي حاجم حسين4925131522107057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية يافا للبناتادبيزهراء وسام حسن حمود4926131522107068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيشهد عبد الكريم عباس محمود4927131522112028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية زهو العراق للبناتادبيزهراء حسين محمد حسن4928131522078032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية زهو العراق للبناتادبيتقوى حميد ونيس هليل4929131522078010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية االمام الصادق للبنينادبيوسام خالد رحيم حامد4930131521002107
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية سيناء للبنينادبيمخلد عماد عبد الستار عبد الجبار4931131521019058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيمحمد سليم عباس سلمان4932131521025064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية االفكار للبناتادبياطياب سعد جبار جاسم4933131522120003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الشعب للبناتادبيغفران غانم فالح كاظم4934131522098106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية القناة للبناتادبيحوراء محمد حسين علي4935131522072013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية طيبة للبناتادبيهجران ابراهيم عباس علي4936131522116054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الفراتين للبنينادبينوري علي حميد جابر4937131521042147

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية االنتصار للبناتادبيشهد اياد فاروق ظاهر4938131522091079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية االمام الباقر للبنينادبينهاد عماد عباس خضر4939131521032013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية االنصار للبنينادبياحمد رعد احمد عباس4940131521003002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبييوسف ابراهيم احمد المراد4941131521007066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية الثورة العربية للبناتادبيجيان نمير عبد الحسين جاسم4942131522093026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب زياد علي عباس4943131522071077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية االفكار للبناتادبيانفال سعد جبار جاسم4944131522120005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية االمام الصادق للبنينادبيوالء صالح مظلوم عبطان4945131521002108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء خضير جابر هادي4946131522118067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414الخارجيونادبيدلير صفاء محمد محي الدين4947131521400057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيفاطمه حسن قاسم مهاوي4948131522123025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية ابابيل للبنينادبيعقيل سعد عبد الحسين داغر4949131521011072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية ابابيل للبنينادبيعباس رضا جبار طاهر4950131521011063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية البسالة للبناتادبيفاطمه احمد برهم عبد الحسن4951131522092078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيبراء علي عبد حسين4952131522112012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية حنين النموذجية للبناتادبينورا مؤيد محمد شاكر4953131522104043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية االعظمية للبناتادبيعال عامر تقي عبد4954131522073105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية االعظمية للبناتادبيزهراء عدنان حسن مجيد4955131522073061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية االنصار للبنينادبيعلي جواد كريم ناصر4956131521003052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية السيف العربي للبناتادبيجنان هليل جريو كريم4957131522111021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية حطين للبناتادبينغم عادل خزعل رشيد4958131522103065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية األميرات األهلية للبناتادبيزينب طالب راضي يوسف4959131522089004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمصطفى رياض هيالن شنين4960131521012143

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية السويس للبنينادبيفهد مهند صباح محمود4961131521006088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية عكاظ  للبنينادبيامير مسلم عباس احمد4962131521024014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الرشد للبناتادبيفاطمه عيسى جبر نعمه4963131522109056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية السيف العربي للبناتادبيرهام محمد يونس حسين4964131522111047
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الوزيرية للبناتادبيسجى اياد قاسم محمد4965131522074016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الفردوس للبناتادبيميس مصطفى دحام طارش4966131522118142

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413الخارجياتادبيهاله عباس يوسف مهدي4967131522401064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسجاد علي حسين جبر4968131521012057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية االعظمية للبناتادبينور عصام حسين عبد هللا4969131522073136

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية االنصار للبنينادبيعبد هللا مازن بدر سوادي4970131521003046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية الفردوس األهلية للبنينادبيصادق عمار عدنان جواد4971131521035004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيسيف احمد عبد النبي ثجيل4972131521009031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيحبيب رعد عزيز خيزران4973131521004017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية شمس الحرية للبناتادبيذكرى فليح حسن جاعد4974131522079013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية صالح الدين للبنينادبيحمزه محمد جاسم حسين4975131521008024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيدعاء صالح ناجي داود4976131522086024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية السيف العربي للبناتادبيشمس سعد حميد سلطان4977131522111068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية سيناء للبنينادبياحمد عدنان عبد هللا احمد4978131521019003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية ام البنين للبناتادبيزينه عبد الجليل امير عبود4979131522080033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية بنت الهدى للبناتادبيسجى سعد عبد الرضا حسون4980131522110012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية االفكار للبناتادبيرنده قاسم ابراهيم نايف4981131522120013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية الفوز للبناتادبيزهراء كريم عوده سعدون4982131522099038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيزيدون سمير جواد مهدي4983131521171007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية حطين للبناتادبيشهد عمار شنون خلف4984131522103042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية االعظمية للبنينادبيالحسين علي حسن عبد الحافظ4985131521001016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية السويس للبنينادبيبالل خالد شريف محمد4986131521006022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية زهو العراق للبناتادبيشهد فاضل غني عليوي4987131522078051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية دجلة الخير للبنينادبيرامي دويج مراد هويدي4988131521038014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيسجاد حسن عبد الساده علي4989131521026029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الصفا للبنينادبياحمد محمد جاسم حمد4990131521029008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الصفا للبنينادبيعلي مثنى شاكر محمود4991131521029054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الرشد للبناتادبيزهراء كاطع هندال زبون4992131522109029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء رحيم دواي مؤنس4993131522094029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411ثانوية البسالة للبناتادبينور الهدى ستار مطر محمد4994131522092094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية الشعب للبناتادبيسجى خالد ولي نامدار4995131522098081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد سمير دواي زبون4996131521008066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيديانا سلمان صالل مهدي4997131522123008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي حسين عكله كحيط4998131521012086
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياثير سعدون جاسم علوان4999131521009001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيسجاد عباس حريجه عالوي5000131521026033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد هللا محمد احمد لعيبي5001131521015036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية بلقيس للبناتادبيسالي رحمه هللا حسين عبيد5002131522071090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتادبيهيام حسون رشك مفشك5003131522081014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الفراتين للبنينادبيمنتظر جبار صادق قاسم5004131521042142

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد عباس علي سلمان5005131521042011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية البسالة للبناتادبياسراء محمد عكله حسوني5006131522092004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب علي عبد الساده كاظم5007131522105023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيهاجر اسماعيل صداع عبد5008131522112049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية النعمان للبناتادبيرجاء طه ياس خضير5009131522102012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية السياب للبنينادبيمحمد سعد مهدي سلمان5010131521030116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعدادية االنتصار للبناتادبيفرح حكمت خلف محمد5011131522091105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية البسالة للبناتادبيتبارك ناصر مجيد جميل5012131522092021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410ثانوية الرافدين للبناتادبيغفران مكي صباح عوده5013131522095038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410اعداديةالفاروق للبنينادبيعمر احمد رشاد حميد5014131521014072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء علي يوسف صالح5015131522118037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيمهدي فوزي عمران كاظم5016131521025069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية عكاظ  للبنينادبيصادق عادل والي حمادي5017131521024041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمرتضى عبد اللطيف مطر جبر5018131521012134

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية االمام الصادق للبنينادبياحمد محمد مير علي سيد مراد5019131521002009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي مكي عبادي عميش5020131521012102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية ابابيل للبنينادبيايهاب عادل حمود منصور5021131521011022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية السياب للبنينادبيمحمد االمين رافد عبد الملك عبد الهادي5022131521030112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية السويس للبنينادبيمصعب طارق مهدي صالح5023131521006123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الفراتين للبنينادبيحمزه جاسم كطوف ظالل5024131521042042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الفراتين للبنينادبيسيف جاسم عزيز محمود5025131521042062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الشعب للبناتادبيآيه قصي جبار حسن5026131522098008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمحمد كاظم مزعل غني5027131521007053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية بلقيس للبناتادبيرفل عباس لعيبي شامخ5028131522071058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409ثانوية االستقالل للبناتادبيدينا عبد الرزاق محمود فاضل5029131522075008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الشعب للبناتادبينهايه كاظم حسن شالكه5030131522098135

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيكرار فالح عبد الحسن مجيد5031131521026064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية القاهرة للبناتادبيمروه نوري عبد اللطيف رشيد5032131522100050
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى546اعدادية الفردوس للبناتعلميزهراء وسام قاسم موسى5033131512118107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى510اعدادية الشعب للبناتعلميرانية فارس عبد الرزاق سلمان5034131512098030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى505اعدادية بغداد للبناتعلميسوالف ثائر هاشم رستم5035131512070119

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى503ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميمرتضى عبد االمير محمد ابراهيم5036131511034082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية السويس للبنينعلميطاهر اياد فرحان حمود5037131511006033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية الشعب للبناتعلمياديان حازم عبد العباس مهدي5038131512098005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى490اعدادية االنتصار للبناتعلميزهراء نزار عبد الوهاب مهدي5039131512091089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية بغداد للبناتعلميامنه مهند محمد احمد5040131512070011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى479اعدادية الشعب للبناتعلميميديا سعد محمد حسين5041131512098089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى477اعدادية االعظمية للبناتعلمياالء عبد الستار سلمان فيصل5042131512073009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلمياحمد عصام عباس علي5043131511012028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى471اعدادية الخنساء للبناتعلميسلوى رضا خضير عباس5044131512094047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى470ثانوية شمس الحرية للبناتعلميحنان عبد اللطيف جاسم محمد5045131512079013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية الصفا للبنينعلميهيثم مجيد حبيب خلف5046131511029135

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى467اعدادية بلقيس للبناتعلمياسراء عماد زاهد حسن5047131512071010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية الصفا للبنينعلمياحمد اياد عزيز حامد5048131511029007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية الصفا للبنينعلميفيصل عصام عدنان خليل5049131511029101

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية الحريري للبناتعلميغدير ظاهر خليل عباس5050131512117184

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية االعظمية للبنينعلميحيدر قتيبه ضياء سهيل5051131511001065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية الحريري للبناتعلميمروه جمال حسين جاسم5052131512117205

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية الرشد للبناتعلميحوراء عدنان رحيم حميدي5053131512109008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية الشعب المسائية للبنينعلميعمر امين ذنون احمد5054131511250089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى455ثانوية زهو العراق للبناتعلميمريم عبد الكريم جبار مجيسر5055131512078057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية الرسالة للبنينعلميباقر محمد اسماعيل درويش5056131511005035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية حطين المسائية للبنينادبيسيف عالء موسى زامل5057131521252055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى448الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتادبيهدى نجم عبيد مريهج5058131522081013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى445اعدادية االمام الصادق للبنينادبيغيث مؤيد كريم حسن5059131521002063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى440اعدادية الفردوس للبناتادبيماريه محمد هوبي جرجيس5060131522118133

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبياحمد جمعة عباس سلمان5061131521007004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيحسين ماجد ابراهيم محمد5062131521251014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية االعتدال للبناتادبيزهراء سالم عبد الحسن عنان5063131522077025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435ثانوية شمس الحرية للبناتادبيساره ثائر جاسم سعيد5064131522079021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا فراس محمد جلوب5065131521001062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين علوان عنيد جريو5066131521017021
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبسمه ضياء عباس احمد5067131522086017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية بغداد للبناتادبيشروق طارق علي احمد5068131522070025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية الفراتين للبنينادبيحسام رحيم عبد الساده جبر5069131521042034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الزهراء للبناتادبيليزان خضر حمزه محمد5070131522097032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبيسيف احمد محمد عباس5071131521034038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية الفردوس للبناتادبيشهد طارق كمال طاهر5072131522118108

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد داود جبر سابط5073131521012121

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية االعظمية للبناتادبيرانيه علي كامل مصطفى5074131522073044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية الثورة العربية للبناتادبيمريم عبد الحسين قاسم خضير5075131522093115

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمود عبد السالم عبد الدائم جمعه5076131521001096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424ثانوية االمام الباقر للبنينادبيعلي حسين سلمان عليوي5077131521032009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية السياب للبنينادبياحمد عماد الدين محمود الحاج يوسف5078131521030013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422ثانوية االستقالل للبناتادبينور الهدى عماد اسماعيل ابراهيم5079131522075029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية الشعب للبناتادبينور يوسف خير هللا مهدي5080131522098148

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية زهو العراق للبناتادبيهانا وهاب شهاب احمد5081131522078080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيوسام جاسم صدام حنون5082131521026083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية صالح الدين للبنينادبيسيف علي كاطع محسن5083131521008039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية عدن للبناتادبيسما احمد حمد سرحان5084131522106045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعمر عامر ابراهيم سعيد5085131521026054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية زهو العراق للبناتادبينبأ رحيم عبود هويل5086131522078074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي كريم محسن راضي5087131521017085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي موفق ناجي احمد5088131521017089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيوسام عالء هندي حسن5089131521012162

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412إعدادية الفراهيدي للبنينادبيحسين كاظم محمد عبد علي5090131521015017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعلي باسم حسين عوده5091131521015040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية السياب للبنينادبيباقر احمد فالح شال5092131521030029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية الفردوس للبناتادبيابتهال مالك سهر خلف5093131522118003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي بدر ياسين ثاني5094131521012083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي رزيج محمد حميد5095131521012092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية بلقيس للبناتادبيهديل علي ياسين مهدي5096131522071166

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية االنتصار للبناتادبيرنا جاسم علي محمد5097131522091042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية االعتدال للبناتادبيفاطمه عادل سعيد شرقي5098131522077048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الثورة العربية للبناتادبيسعاد ابراهيم جبل عبيد5099131522093086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408ثانوية الرشيد للبناتادبيداليا ياس خضر خزعل5100131522096007
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد حياد فليح مهدي5101131521017002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا علي حسن محسن5102131521017058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية عدن للبناتادبيرسل خضير عباس حسين5103131522106024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعبد االله مالك سهر خلف5104131521012074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية البسالة للبناتادبيشهد علي جاسب عبد الساده5105131522092071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية ام البنين للبناتادبيايه هاشم حسن عباس5106131522080004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية االعظمية للبنينادبيحسن احمد محمد علي احمد5107131521001025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية االنصار للبنينادبيحسن عبد الرزاق عمران موسى5108131521003019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الشعب للبناتادبيرغد وليد جبار مهنا5109131522098049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الشعب للبناتادبيرواء هادي داخل كاظم5110131522098058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية بلقيس للبناتادبيسرور احمد غياض سداوي5111131522071095

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الخنساء للبناتادبينورة خالد غزال حمادي5112131522094080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعداديةالفاروق للبنينادبيجعفر صادق حميد مصيحب5113131521014020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيعمر ستار جبار كاظم5114131521013038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية االمام الصادق للبنينادبيعلي فالح دايخ محيسن5115131521002054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية دجلة الخير للبنينادبيكرار محمد محسن كحامي5116131521038032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية ابن الجوزي للبنينادبياركان علوان صعب حسين5117131521021004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية الفراتين للبنينادبيسجاد علي جاسم محمد5118131521042059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية بلقيس للبناتادبيهجران حكمت عباس فرحان5119131522071163

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية السويس للبنينادبيكرار رعد جبار عبد هللا5120131521006090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية االنتصار للبناتادبيشيرين علي تقي جاسم5121131522091089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبييمام حاتم حمزه مرزه5122131522112054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية بلقيس للبناتادبيسجى علي احمد هاشم5123131522071092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الوثبة المسائية للبنينادبيعقيل عالوي زامل حنون5124131521260018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الفسطاط للبنينادبياحمد حسين علوان عبيد5125131521033002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية الشماسية للبنينادبيحسين عالء حسين عيسى5126131521023013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي عبد علي عطيه علي5127131521024060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية ابابيل للبنينادبيحسين خالد حافظ رسن5128131521011032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الطف المسائية للبنينادبيسيف علي فؤاد كامل5129131521257038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيانمار محي علوان مرهون5130131521171005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي حسين رسن محمد5131131521008048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبياحمد سعد عطيه حسوني5132131521025003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية النعمان للبناتادبيساره محمد هاشم محمد5133131522102022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيفقار حسن ابراهيم عليوي5134131521026058
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمحمد جبار كاظم عليوي5135131521002073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الصفا للبنينادبيمنتظر علي عبيد سعودي5136131521029092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية بلقيس للبناتادبيهبه محمود رحيم جناني5137131522071162

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيلمياء احمد برغوث حربي5138131522105043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية حطين المسائية للبنينادبيحسين عالوي مطر شبيب5139131521252032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الفراتين للبنينادبيسجاد سهل عطيه رسن5140131521042058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية صالح الدين للبنينادبييوسف جاسب جهاد شخناب5141131521008102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية االنتصار للبناتادبيبان علي مهدي حاتم5142131522091015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية البسالة للبناتادبيزهراء ناظم جبار وجر5143131522092052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية السيف العربي للبناتادبياسراء جهاد اسماعيل صالح5144131522111003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الرشد للبناتادبيزينب شاكر محمود عبد الرحمن5145131522109035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الشعب للبناتادبيأسيل حافظ ابراهيم زيدان5146131522098001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعداديةالفاروق للبنينادبييوسف رحيم داخل فرحان5147131521014118

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية زهو العراق للبناتادبيرند محمد خطار جواد5148131522078030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية صالح الدين للبنينادبياحمد ماجد ازبيري صحن5149131521008006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية عكاظ  للبنينادبييونس علي محمود عيسى5150131521024100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعلي حازم كاظم حسين5151131521021011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الصفا للبنينادبيقاسم حقي اسماعيل قاسم5152131521029061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية االعظمية للبناتادبيريم عصام غازي عباس5153131522073057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الصفا للبنينادبيمحمد طارق حسن علي5154131521029071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الشماسية للبنينادبيمحمد حازم باقر عبد هللا5155131521023055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية الواقدي المسائية للبنينادبيعيسى عبد ورور عيسى5156131521254034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية البسالة للبناتادبينور الهدى فالح عبد صبري5157131522092096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية االعتدال للبناتادبيايه حيدر مجيد محمد5158131522077007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد عقيل خليفه جراح5159131521042016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعبد العزيز مهدي احمد عباس5160131521009040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمحمد رفعت عباس حمد5161131521002076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية السياب للبنينادبيميثم علي مزعل محمد5162131521030143

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية دجلة الخير للبنينادبيعيسى سامي كاطع عويد5163131521038029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية دجلة الخير للبنينادبيمصطفى مزهر علي الزم5164131521038044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الصفا للبنينادبيطه طالل حاتم لفته5165131521029029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية يافا للبناتادبيبتول جاسم محسن محمد5166131522107019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية القناة للبناتادبيايه خالد خضير عباس5167131522072008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية االعظمية للبناتادبيمينة غسان ابراهيم عبد اللطيف5168131522073126
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية القناة للبناتادبيزينب فرحان عبد فرحان5169131522072028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية الفردوس للبناتادبيابرار محمد محسن نعمه5170131522118005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية بنت الهدى للبناتادبيتبارك مظهر محمد رشيد5171131522110004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية بلقيس للبناتادبيشهد عالء صبيح حسن5172131522071098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية صالح الدين للبنينادبيسيف مهدي يحيى معن5173131521008040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيسجا محسن عبد الحسين حسن5174131522172011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعداديةالفاروق للبنينادبيجعفر مهدي علي سعيد5175131521014021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية االمام الصادق للبنينادبيعلي كاظم عودة علي5176131521002055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية دجلة الخير للبنينادبيحسين سعيد مطلك عواد5177131521038009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبياحمد عبد هللا حسن محسن5178131521007007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية الثورة العربية للبناتادبيتبارك عبد المطلب حافظ داخل5179131522093024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية صالح الدين للبنينادبيعبد هللا ستار حرب سلمان5180131521008045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية السويس للبنينادبيعبد هللا سمير احمد غايب5181131521006057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية البسالة للبناتادبيكوثر ضياء كاظم سعد5182131522092084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية زهو العراق للبناتادبينهله حقي اسماعيل توفيق5183131522078075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيايمن اياد علي ابراهيم5184131521004015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيضحى اسماعيل ابراهيم فرحان5185131522086055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا وسام صادق كاظم5186131521001064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية بلقيس للبناتادبيآمنه زكي جميل شيحان5187131522071005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية االعظمية للبناتادبيتقى سعد محي محمد5188131522073033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد الباقي علي حمد عبد5189131521004032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية البسالة للبناتادبيدعاء محمد اسماعيل فليح5190131522092034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية البسالة للبناتادبيزينب حسين موحي علي5191131522092055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الرشد للبناتادبيبراء عباس جاسم سلمان5192131522109009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية عكاظ  للبنينادبيعبد المحسن محمد عبد محسن5193131521024049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد صباح صبار جبر5194131521012123

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية السويس للبنينادبيعبد القدوس قاسم محمد احمد5195131521006055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيرنده عباس كاظم علوان5196131522105018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الرشد للبناتادبيهاله فاضل عباس هاشم5197131522109069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيعصام عدنان مصطفى عبد هللا5198131521251028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية يافا للبناتادبيايات ريسان مجيد كشيش5199131522107010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية حطين المسائية للبنينادبيمحمد عبد الواحد عبد النبي حنتوش5200131521252104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية االمام الصادق للبنينادبيعلي كريم حسين لعيبي5201131521002056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية سيناء للبنينادبيحيدر حسين رحمان امين5202131521019016
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية ابابيل للبنينادبيحمزة محمد حسين علي5203131521011041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيجهاد جميل ناصر حسين5204131521026017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياحمد خلف عبد محمد5205131521009003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيتماره فالح محسن فليح5206131522112013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية االستقالل للبناتادبيهدير عباس عبد علي جبار5207131522075036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الفراتين للبنينادبيحيدر محمد عطشان محمد5208131521042048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الشعب للبناتادبيرحاب جاسب لفته وحيلي5209131522098046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي سهيل عبد الصاحب نعمه5210131521042087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400ثانوية الثورة العربية للبناتادبينور حسين سلمان كاظم5211131522093133

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية االمام الباقر للبنينادبيعباس جاسم ناصر سعد5212131521032008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية االمام الصادق للبنينادبيعمار عزيز غالم علي5213131521002060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الفردوس للبناتادبيسجى نجم عبد الرضا جبر5214131522118102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية االنصار للبنينادبيسجاد رائد سليمان غالم5215131521003036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيحسين محسن ناجي حسن5216131521004019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية الكرامة للبناتادبيزينب خالد احمد شريف5217131522101048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد جاسب اسماعيل درويش5218131521042006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمصطفى احمد حميد رشيد5219131521004061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية صالح الدين للبنينادبيعمار احمد حمدان بنداوي5220131521008054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية صالح الدين للبنينادبييحيى علي حسن كريم5221131521008100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية عكاظ  للبنينادبيحيدر محمد جاسم علي5222131521024032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيياسر باسم جاسم كرم5223131521025074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية السياب للبنينادبيحسن فالح ادم محمود5224131521030038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية بلقيس للبناتادبيميس اسماعيل عبد الرضا ياسين5225131522071145

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية االعتدال للبناتادبيبسمان محمد كريم طارش5226131522077008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية االقصى للبنينادبيمحمد سعيد باوه نزار5227131521028046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعباس محمد ابراهيم حمادي5228131521004031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية السياب للبنينادبيزيد مؤيد رشيد رسن5229131521030056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية االعتدال للبناتادبيفاطمة الزهراء وليد عباس جاسم5230131522077044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية طيبة للبناتادبيرقيه رسول ياس شهاب5231131522116024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمينه شاكر موسى مجذاب5232131522086077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية السيف العربي للبناتادبيابتهال وحيد محمد عبد هللا5233131522111001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الفراتين للبنينادبيسامر موفق عبد المجيد محمد5234131521042055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد رياض محمود ناصر5235131521042116

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الطف المسائية للبنينادبيميثم جميل حميد محسن5236131521257104
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية الكرامة للبناتادبياسراء سالم كامل خماس5237131522101002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمحمد جواد جمعه درويش5238131521026066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبينهار عامر جبار جليل5239131522105051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية طيبة للبناتادبيايمان جمال شكر محمود5240131522116007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية الفوز للبناتادبيعذراء محمد موشي حسوني5241131522099061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمصطفى رافد عبد الرضا جليل5242131521002095

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الشماسية للبنينادبيحسين عالء ياسين ارحيم5243131521023014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية االسوار للبناتادبيياسمين باسم محمد علوان5244131522076049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء اسامه نوري جواد5245131522071069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية ابابيل للبنينادبيحسين عبد هللا محمد عمار5246131521011034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية الصفا للبنينادبيعبد العزيز عادل مجبل علي5247131521029034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية الشعب للبناتادبيآيه اسكندر كاظم عبد علي5248131522098007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية بلقيس للبناتادبينور صبيح اخضيري صحن5249131522071157

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبياحمد اسماعيل ابراهيم فرحان5250131521034002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396إعدادية الفراهيدي للبنينادبياحمد ليث رشيد كاظم5251131521015008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيصفوان علوان صعب حسين5252131521021007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية ابابيل للبنينادبيحيدر قاسم محمد فياض5253131521011049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية عكاظ  للبنينادبيعبد هللا سوادي سعد مثنى5254131521024048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396اعدادية المستنصرية للبنينادبيعباس اياد عباس امين5255131521031019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية النعمان للبناتادبيصفا قتيبه جبار توفيق5256131522102026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيحيدر عبد الجبار غنو علوان5257131521253016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية ابابيل للبنينادبيعباس علي جباري تعيب5258131521011064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيسرى موسى ابراهيم عبد الهادي5259131522284019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية النعمان للبناتادبيزهراء سنان محمود جاسم5260131522102016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الزهراء للبناتادبيمنى رضا شلش حامد5261131522097038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمحمد رياض سعيد داود5262131521007049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية زهو العراق للبناتادبيايه عدنان عبد الحليم رشيد5263131522078006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيفاضل عباس سلمان عوده5264131521013039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية المتنبي للبنينادبيسجاد طاهر حسن غليم5265131521017036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسين هادي كاظم طاهر5266131521024030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الفردوس للبناتادبيدعاء حسن خلف محسن5267131522118041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية الفردوس للبناتادبينور صالح عربي عبد5268131522118160

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية يافا للبناتادبيساندي عبد الجبار صالح جبوري5269131522107081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية دجلة الخير للبنينادبيمصطفى عباس سامي عباس5270131521038042
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية زهو العراق للبناتادبيوهداء حسام اسماعيل علي5271131522078084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الفردوس للبناتادبينور كاظم لعيبي خليفه5272131522118163

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الشماسية للبنينادبيحسنين طيف جهاد امين5273131521023010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمحمد سالم محمد غالي5274131521002077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394الخارجيونادبيمصطفى حسن عبد الحسين حافظ5275131521400160

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية زهو العراق للبناتادبيهاجر عبد الكريم خزعل حمودي5276131522078077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية االعتدال للبناتادبيرانيه عبد الكريم هويدي عبد5277131522077019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية الصراط المستقيم للبنينادبياحمد عبد الباسط سعد هللا احمد5278131521034005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم حيدر علي عيسى5279131522071138

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية الفسطاط للبنينادبيمصطفى ستار احمد محمد5280131521033044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية السويس للبنينادبيعبد الرحمن سلمان داود سلمان5281131521006054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء مهدي صالح خضير5282131522071074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394ثانوية بنت الهدى للبناتادبيايه كاظم عبد االمير حسن5283131522110002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي عبد الستار ربيع حتيته5284131521042089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الشعب للبناتادبيحوراء ناجي عبد هللا خلف5285131522098033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية االنتصار للبناتادبيايالف مؤيد مهدي احمد5286131522091009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية ابابيل للبنينادبيحسين عادل ازغير بجاي5287131521011033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمرتضى جبار حسين مهذول5288131521009072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعداديةالفاروق للبنينادبيمحمد علي بداي صابط5289131521014093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية ابابيل للبنينادبيحيدر طالب رسن عامر5290131521011047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياحمد ماجد شنين محمد5291131521009010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية عكاظ  للبنينادبيسيف الدين كاظم جبار حسين5292131521024037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية صالح الدين للبنينادبياحمد عادل سعدي شجر5293131521008004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمحمد فاضل ستار جليل5294131521002085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية الفوز للبناتادبيحنين خليل جاسم محسن5295131522099021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعداديةالفاروق للبنينادبيموسى محمد نعيم غضبان5296131521014114

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية االعتدال للبناتادبيرنا مؤيد مسلم درويش5297131522077022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الفراتين للبنينادبيمصطفى عاصم رشاد عبد هللا5298131521042134

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية عكاظ  للبنينادبياحمد عبود جبار سعيد5299131521024007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية السويس للبنينادبيحسين حيدر لطيف مهدي5300131521006027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية االمام الصادق للبنينادبياوس اياد فرعون داغر5301131521002016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الشماسية للبنينادبيعلي سعد مهدي كاظم5302131521023040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية الفوز للبناتادبيايالف عبد الوهاب محسن ماهور5303131522099010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية القاهرة للبناتادبيساره عامر سعدون عثمان5304131522100032
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسجاد محمد حسين مظلوم5305131521012062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيفرح باسم محمود اسماعيل5306131522284023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيسفيان محمد محمود شكري5307131521256013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الفوز للبناتادبيدعاء عباس ادبيج خلف5308131522099024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الوثبة المسائية للبنينادبيجهاد احمد عزيز حسن5309131521260006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية الفراتين للبنينادبيمصطفى فاضل ابراهيم عبد الحسين5310131521042136

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية زهو العراق للبناتادبيمريم سمير جعفر جواد5311131522078069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الفسطاط للبنينادبياحمد سعد عبد االمير حسين5312131521033006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك مهدي عبد الكاظم ساجت5313131522071030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية الرشد للبناتادبيايات نجم عبد زيد حمزه5314131522109007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية عكاظ  للبنينادبيعمر هادي محمد فرحان5315131521024069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسين علي اسماعيل كريم5316131521012033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية ابابيل للبنينادبيكرار ماجد سلطان جواد5317131521011109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعداديةالفاروق للبنينادبيحسين خالد كريم شالكه5318131521014030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيسجاد عدنان عباس شكر5319131521007029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي حسين علي جاسم5320131521008050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمحمد عبد النبي جلوب ياسين5321131521002082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمصطفى عباس عبود حسن5322131521002096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389الخارجياتادبيهيام رياض سليمان خلف5323131522401069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية الثورة العربية للبناتادبيحنين علي عريبي نيروز5324131522093027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيطه ياسين عبد فياض5325131521007034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية الثورة العربية للبناتادبيروان ناصر كامل فليح5326131522093047

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى488الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتعلميصفا مظفر أحمد يوسف5327131512115010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى445ثانوية سيناء للبنينعلميعبد القادر شفيق غياض شكور5328131511019038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438ثانوية الكرامة للبناتعلميسحر اسامه فاروق قاسم5329131512101050

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية االعظمية للبناتعلميمروه عبد المنعم ابراهيم جاسم5330131512073113

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية الرسالة للبنينعلميعبد الملك طه محمد طه5331131511005095

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الكرامة للبناتعلميضحى خالد رميض ناصر5332131512101056

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية حطين للبناتعلميهبه سعد عبد الرضا محيبس5333131512103078

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400موسكوعلميعمر احمد علوان حمد5334131511204014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431اعدادية بلقيس للبناتادبيرفل عالء عبد الحسين ابراهيم5335131522071060

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396ثانوية النعمان للبناتادبيابرار طه فريح صالح5336131522102001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيغدير احمد شاكر اسماعيل5337131522105039

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعلي صالح جبر بدوي5338131521026047
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية القناة للبناتادبيفاطمة الزهراء رعد جمعه غائب5339131522072044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمصطفى حسن صدام عبد5340131521012140

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية السويس للبنينادبياحمد عبد الستار مهدي محمد5341131521006007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية البسالة للبناتادبيساره احمد ياسين داود5342131522092064

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية الكرامة للبناتادبيريم اكرم صبحي صالح5343131522101044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيوسام جبار لطيف محمد5344131521009091

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية الفراتين للبنينادبيقدامه عاطر ستار ابراهيم5345131521042105

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية البسالة للبناتادبيطيب مهدي عبيد زبون5346131522092073

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية الشعب للبناتادبيأنوار حليم عبد الزهره علوان5347131522098003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381ثانوية الكرامة للبناتادبيمريم خالد حمزه داود5348131522101079

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381ثانوية القاهرة للبناتادبيمالك عبد الجليل محمد عباس5349131522100053

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380اعدادية السويس للبنينادبياسماعيل صالح الدين حسين علي5350131521006014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370اعدادية الصفا للبنينادبيمحمد اسامه اسماعيل محمد5351131521029066

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبينور ياسر جاسم محمد5352131522112047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى446ثانوية ابابيل للبنينعلميعلي ظاهر خميس خالد5353131511011075

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميايات ميثم منعم عباس5354131512086006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436اعدادية االنتصار للبناتعلميمريم لؤي فيصل عبد الرحمن5355131512091155

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية االبرار المسائية للبناتعلميغاده ضياء محمد حسين5356131512283021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية االنتصار للبناتعلميتبارك رعد كامل عباس5357131512091043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية حطين المسائية للبنينعلميهشام ستار يوسف محمد5358131511252043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية االنصار للبنينعلميمحمد ئازاد محمد صالح5359131511003166

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية شمس الحرية للبناتعلميانسام علي عبد المحسن خميس5360131512079006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433اعدادية الشعب للبناتعلميزينب حقي اسماعيل خضر5361131512098048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية بلقيس للبناتعلميطيبه نجم عبود صالح5362131512071116

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430ثانوية خديجة الكبرى للبناتعلمياالء جاسم محمد شاهين5363131512105002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428اعدادية الرسالة للبنينعلميعلي طارق مجيد جبر5364131511005107

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية طيبة للبناتعلميزهراء جمال ابراهيم احمد5365131512116015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424اعدادية الشعب للبناتعلميرسل خالد علي احمد5366131512098032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية النعمان للبناتعلميضحى قاهر حسين علي5367131512102033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422اعدادية االنتصار للبناتعلميالحان فالح حسن فهد5368131512091025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية بغداد للبناتعلميتقى بشير محمد اكباشي5369131512070036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416ثانوية الطف المسائية للبنينعلميمصطفى عبد الحسين فرهود سلطان5370131511257078

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية االعظمية للبناتعلميزمن صباح ياور الياس5371131512073056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية االعظمية للبنينعلميمصطفى رائد عبد الملك محمد5372131511001184
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411اعدادية عكاظ  للبنينعلميعلي اكبر عماد سعد محسن5373131511024028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية االنصار للبنينعلميحسن عدنان عز الدين راشد5374131511003053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميمصطفى احمد متعب عذاب5375131511004069

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية الكرامة للبناتعلمياسيل اسماعيل جمعه حسين5376131512101004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399ثانوية الفوز للبناتعلميشهد عامر حسين علي5377131512099033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية االعظمية للبنينعلميوليد خالد زكي عبد5378131511001204

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية الفوز للبناتعلميميالد صباح حمد كاظم5379131512099053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية السياب للبنينعلميرامي رياض عبد ربه مجيد5380131511030063

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390ثانوية االمراء االهلية للبنينعلميمصطفى فالح جبار عوده5381131511041045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية السياب للبنينعلميعبد الواحد حسين علي جاسم5382131511030094

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382ثانوية االبرار المسائية للبناتعلمياريج رائد هالل عبد هللا5383131512283001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375ثانوية الثورة العربية للبناتعلميدعاء صباح هادي عبد الحسين5384131512093030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى459اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى محمد ستار موسى5385131521017133

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية بابل العربية االهلية المختلطة في جورجياادبيأحمد علي حسب هللا قدوري5386131521206001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيدالل وسام محمد رفيق5387131522112016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية السيف العربي للبناتادبيهدى جاسم محمد يوسف5388131522111103

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبينور عادل جعفر ابراهيم5389131522105054

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405ثانوية الواقدي المسائية للبنينادبيهشام عدنان برع قادر5390131521254054

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيحسين علي صعب سلطان5391131521004018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمد عماد نهاد كمال5392131521001094

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمحمد علي ناصر حسين5393131521002084

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية المتنبي للبنينادبيسجاد عواد كاطع جوده5394131521017039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية االعتدال للبناتادبينور عالء عبد الستار حسين5395131522077063

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيايات صباح كريم جاسم5396131522281004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية النوارس للبنينادبيعباس سعدون علي جواد5397131521027013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية االفكار للبناتادبيامل احمد حسن رفيع5398131522120004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385اعدادية بلقيس للبناتادبياالء عبد الكريم سليم محمد5399131522071014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية الصفا للبنينادبيعبد هللا هادي رحمن رشيد5400131521029041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيمنير حاتم محمد سعيد5401131521171020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية عدن للبناتادبيزينب تحسين سوادي عبد5402131522106033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمصطفى خليل ابراهيم خليل5403131521009077

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383ثانوية القاهرة للبناتادبيوسن نشوان ياسين مهدي5404131522100062

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد كاظم شرهان عجالن5405131521250011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382اعدادية الرشد للبناتادبيحوراء محمد عبد حسن5406131522109012
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيفالح حسن فليح حسن5407131521025051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381ثانوية االعتدال للبناتادبيمريم حميد عبد ارخيص5408131522077054

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381ثانوية القاهرة للبناتادبيزهراء قاسم صادق كاظم5409131522100025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينورس رشيد حميد عرار5410131522086081

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380اعدادية بغداد للبناتادبيعال عالء محمد عبد االمير5411131522070032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمحمود سعد محمود حميد5412131521002091

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية الفردوس للبناتادبيحنان سامي غريب هادي5413131522118030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية الفراتين للبنينادبيمنتظر حسن لفته علي5414131521042143

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379ثانوية البسالة للبناتادبيزهراء محي فهمي علوان5415131522092051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمصطفى رحيم عباس كزار5416131521026078

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378ثانوية شمس الحرية للبناتادبيهبه علي عبد الحسين مهدي5417131522079043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيدعاء محمد جاسم جوده5418131522281012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغاده محمد جبار شكر5419131522086058

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378اعدادية االنتصار للبناتادبيايه كريم محمد قاسم5420131522091014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمهند مبدر حريز محمود5421131521009085

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377ثانوية الطف المسائية للبنينادبيسرمد عامر عباس سعد5422131521257032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377اعدادية صالح الدين للبنينادبيمنتظر عبد علي عطيه اكريم5423131521008094

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377اعدادية صالح الدين للبنينادبيسيف ابراهيم شحاذة منصور5424131521008035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيحيدر عبد الكريم عزيز محمود5425131521251017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377ثانوية الكرامة للبناتادبيهند جمال محمد امين حسن5426131522101101

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377ثانوية االعتدال للبناتادبيزهراء ثامر عطا نجم5427131522077023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبينور سعد عبد الساده شفيق5428131522281041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيسلمان محمود سلمان محمود5429131521021006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374ثانوية النعمان للبناتادبيسبأ وادي مطلب صالح5430131522102025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374اعدادية الشعب للبناتادبيزينب لطيف جحف صكر5431131522098073

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373ثانوية االستقالل للبناتادبيمريم العذراء عباس سلمان عاتي5432131522075027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمصطفى خلف عبد محمد5433131521009076

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372اعدادية الصفا للبنينادبيعبد هللا رعد ناجي طه5434131521029036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370ثانوية حنين النموذجية للبناتادبيشهد محمد جمعه يوسف5435131522104031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369اعدادية الفردوس للبناتادبيحنان علي حسين نايف5436131522118031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368اعدادية السويس للبنينادبيحسين ضياء حازم محمود5437131521006028

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى453اعدادية االنصار للبنينعلمياحمد ماجد عبد علي كريم5438131511003025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434ثانوية الرحمة االهلية للبناتادبيسرى فاضل رضا يوسف5439131522113001

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية حنين النموذجية للبناتعلميتماره عدنان محمد عبد علي5440131512104013
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية السياب للبنينعلميمحمد عبد االمير هاشم جواد5441131511030153

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432ثانوية زهو العراق للبناتعلميعال شامل عبد الوهاب توفيق5442131512078048

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية بغداد للبناتعلميهدى عبد الغني شخير فارس5443131512070203

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432اعدادية االعظمية للبناتعلميشهد سيف احمد ابراهيم5444131512073092

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الصراط المستقيم للبنينعلميعبد المجيد مؤيد عبد المجيد يحيى5445131511034043

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية نازك المالئكة للبناتعلميرسل صالح احمد صالح5446131512086031

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية عكاظ  للبنينعلمياوراس مصلح علي حسين5447131511024008

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427اعدادية القناة للبناتعلميفرح شهاب احمد سلمان5448131512072053

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427ثانوية ام البنين للبناتعلميحوراء حسين كريم جهاد5449131512080010

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الفردوس للبناتعلمينورس داود جلود رسن5450131512118251

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425اعدادية يافا للبناتعلميهدى احمد عبد الرزاق عبد الوهاب5451131512107107

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.3ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمحسن عبد الرضا بهاء حسين5452131511022159

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428ثانوية البسالة للبناتادبيرقيه علي هليل حمود5453131522092042

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية القاهرة للبناتادبيساره ميثم شاكر مردي5454131522100033

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيوسام عبد الوهاب زيدان سعود5455131521007065

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى433ثانوية القاهرة للبناتعلميزينب ابراهيم دعير عبد الكريم5456131512100043

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى430اعدادية السياب للبنينعلميعلي ناهض جواد مهدي5457131511030120

الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى429ثانوية زهو العراق للبناتعلميزينب امجد حميد سعيد5458131512078029

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى507ثانوية زهو العراق للبناتعلميموج رافد احمد عباس5459131512078061

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى488ثانوية الزهراء للبناتعلميزهراء نبيل عبد الرزاق محمد علي5460131512097031

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى488اعدادية االنصار للبنينعلميوسام رحيم عبد الرضا محمد5461131511003226

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى480اعدادية بلقيس للبناتعلميزينب حسام جعفر كريم5462131512071068

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية االعظمية للبناتعلميامنه سامي جاسم محمد5463131512073012

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية سما بغداد للبناتعلميزينب رضا كريم صابر5464131512087047

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية الخنساء للبناتعلميهديل جمال جالل فرج5465131512094080

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى476اعدادية ابي العالء المعري للبنينعلميحسين يونس ثابت جندل5466131511012095

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى475.9االعدادية المركزية للبنينعلميعباس بدري محمد باقر محمد علي5467131511010058

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى475ثانوية حنين النموذجية للبناتعلمينرمين وميض احمد عبد الرحمن5468131512104057

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى473اعدادية الصفا للبنينعلمياحمد مكي ناصر ابراهيم5469131511029017

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى447ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينادبيحمزه باسم نعمه يوسف5470131521259017

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى444الخارجيونادبيمحمد ثائر جمال عيسى5471131521400129

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية الفردوس للبناتعلميشمس محمد جاسم حمود5472131512118169

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى481اعدادية بغداد للبناتعلميميسم باسم خلف جابر5473131512070177

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى465ثانوية الرشيد للبناتعلميكوثر غسان حامد رديف5474131512096043
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455اعدادية الحريري للبناتعلميرفيده مصطفى عبد هللا علي5475131512117088

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454.3ثانوية كلية بغداد للبنينعلميعبد هللا امجد فاضل خضير5476131511020055

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية القناة للبناتعلميفاطمه مازن محمود مناتي5477131512072050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية االعظمية للبنينعلمياحمد مضر عبد الرزاق صالح5478131511001032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية االمام الصادق للبنينعلميكرار عبد االمير كاظم حسن5479131511002089

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454اعدادية الرسالة للبنينعلمياحمد غالب موسى حميدي5480131511005014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم علميحيدر رحيم جبار حسن5481131511025021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453ثانوية النجاة األهلية للبناتعلميهديل سمير رهيف عبد5482131512088024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية االنتصار للبناتعلميغسق ايمن محمد نصيف5483131512091129

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية السياب للبنينعلميامير نجم عبد االمير حسن5484131511030026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينعلميمصطفى جابر عباس علي5485131511004070

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية االعظمية للبنينعلميعمر علي مجيد حمادي5486131511001134

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية بغداد للبناتعلميفاطمه محمد عبد الحليم رسول5487131512070149

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية حنين النموذجية للبناتعلمينور ستار كريم حسون5488131512104060

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452ثانوية المناهل للبناتعلميسجى عبد المجيد رؤوف محسن5489131512126018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452اعدادية الحريري للبناتعلميساره علي عيدان ساجت5490131512117139

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451.7ثانوية المتميزينعلميعلي كامل محمد لفته5491131511016076

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451ثانوية الرشيد للبناتعلميايه محمد جاسم فرج5492131512096013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية الصفا للبنينعلميابراهيم محمد حسن حمودي5493131511029004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية السياب للبنينعلميسجاد خالد عوكي حمدان5494131511030069

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية الوزيرية للبناتعلميضحى احمد شهاب احمد5495131512074023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميعلي فارس مهدي حسين5496131511022130

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450ثانوية االمام الباقر للبنينعلميسيف علي كريم موسى5497131511032010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية االنتصار للبناتعلمينيفين عبد الصاحب ضياء حسين5498131512091175

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449ثانوية سما بغداد األهلية للبنينعلميمصطفى عامر عبد سعيد5499131511022208

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449اعدادية االنتصار للبناتعلمينهى طارق شهاب احمد5500131512091166

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية الخنساء للبناتعلميفاطمة الزهراء رعد عبد الساده نتيش5501131512094057

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437اعدادية المتنبي للبنينادبيمرتضى كريم خلف لفته5502131521017124

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى436ثانوية شمس الحرية للبناتادبيوسن رعد عباده صالح5503131522079045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية السيدة عائشة للبناتادبينبأ خضير مطلك سلمان5504131522123031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى428إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد الملك مصعب عبد الملك مهدي5505131521015038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الشعب للبناتادبيرفل حسين محسن جوحي5506131522098052

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعلي اكبر عبد الزهرة عودة لعيبي5507131521250047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420اعدادية الوزيرية للبناتادبيهاجر رعد مهدي صالح5508131522074038
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية الصفا للبنينادبيمحمد رشيد احمد صالح5509131521029069

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية الفراتين للبنينادبيالحسين علي عبد الواحد كحيط5510131521042023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415ثانوية االستقالل للبناتادبينورهان مازن سامي مجيد5511131522075032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية الفردوس للبناتادبيرهف معين حمزة جاسم5512131522118060

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية المستنصرية للبنينادبيمحمد هادي عباس عيسى5513131521031038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية االنتصار للبناتادبيساره عبد هللا صبحي يوسف5514131522091066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية يافا للبناتادبيزينب صباح خضير عباس5515131522107071

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406اعداديةالفاروق للبنينادبيحسن عصام نواف هادي5516131521014026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الزهراء للبناتادبيرسل عبد الرزاق جاسم عيسى5517131522097008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية زهو العراق للبناتادبيهبه عباس اكرم عباس5518131522078081

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية السياب للبنينادبيحيدر اياد كاظم هاني5519131521030051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيسالي مهدي مجيد مريوش5520131522281024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402ثانوية االقصى للبنينادبيحيدر جواد كاظم خلف5521131521028016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية االنصار للبنينادبيحيدر محمود جباري حافظ5522131521003030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد باسم محمد عيدان5523131521042112

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية الثورة العربية للبناتادبيعذراء ناجي هشر خلوفي5524131522093099

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد جاسم دامن جبر5525131521008063

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية البسالة للبناتادبيياسمين عبد الهادي لفته عبد5526131522092109

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية ابابيل للبنينادبيمصطفى ضياء عواد اسماعيل5527131521011134

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية المركزية للبناتادبيطيبه جواد كاظم محمود5528131522119032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية المستنصرية للبنينادبيمنتظر قصي اسماعيل ابراهيم5529131521031040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياالء عبد الرحمن جمعه داود5530131522086004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية االعظمية للبنينادبيخالد جمال عباس محمود5531131521001028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيعلي عدنان عبدالرضا حافظ5532131521013036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية شمس الحرية للبناتادبيغفران حسين عليوي ناصر5533131522079031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور حيدر غني جاسم5534131522086080

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية القاهرة للبناتادبيضحى مهدي عزيز مهدي5535131522100042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية زهو العراق للبناتادبيتغريد عالء عبد الصاحب قاسم5536131522078009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية السويس للبنينادبيعمر علي خليل ضاري5537131521006083

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية األجيال النموذجية األهلية للبنينادبياحمد ماجد عبد الصاحب ثابت5538131521040002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الفراتين للبنينادبيياس رسول قاسم محمود5539131521042153

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الفردوس للبناتادبيهدى صباح احمد جواد5540131522118179

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية االعظمية للبنينادبيمصطفى محمد حكمت عبد الحافظ5541131521001106

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية الواقدي المسائية للبنينادبيايهاب يوسف عبد هللا ويس5542131521254011
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الصفا للبنينادبيعلي نعيم خليفه كنتر5543131521029055

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية االنصار للبنينادبيحسين عامر حسين جعفر5544131521003020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد علي احمد محمد5545131521008071

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيحسين اسماعيل علي كاظم5546131521009021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعداديةالفاروق للبنينادبيسيف عبد الواحد عبد الصاحب علي5547131521014051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا حسين مهدي صالح5548131521030072

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية الرشد للبناتادبينور الهدى أحمد حلو فنجان5549131522109065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية الكرامة للبناتادبيميس احمد جاسم علي5550131522101085

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية االعظمية للبناتادبياثل عماد جميل عبد السالم5551131522073010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية صالح الدين للبنينادبيمنتظر فرحان مصطفى عبد الكريم5552131521008096

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية عكاظ  للبنينادبيزيد رحيم زياره حسن5553131521024034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعلي ماجد سعود مطلك5554131521026050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386ثانوية حطين المسائية للبنينادبياسعد محمد حسين فدعوس5555131521252018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية607ثانوية البسالة للبناتعلميفاطمه رياض حسين علي5556131512092077

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616اعدادية الجهاد األكبر للبنينعلمياحمد عادل ناجي نصار5557131511013002

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498ثانوية البسالة للبناتعلميبان كريم هاشم محمد5558131512092015

البصرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492اعدادية سما بغداد للبناتعلميزهراء كامل عزي علي5559131512087042

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية485اعدادية يافا للبناتعلميساره عباس علي مسلم5560131512107065

العمارة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452اعدادية الخنساء للبناتعلميسهير حسن سعدون لفته5561131512094048

الشطرة/المعهد التقني التكنولوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479(ع)ايران مدارس االمام علي علميحسين محمود زايد شنجار5562131511205011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425اعدادية الشعب للبناتادبيانوار تحسين كاظم غافل5563131522098017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393ثانوية الرافدين للبناتادبيرسل علي عزيز ناصر5564131522095024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385اعدادية الفردوس للبناتادبيسجى ابراهيم كريم زاير5565131522118098

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384ثانوية سيناء للبنينادبيمصطفى عمران موسى محمد حسين5566131521019065

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380اعدادية االعظمية للبنينادبيعامر سعد حمدي محمود5567131521001043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية372اعدادية االمام الصادق للبنينادبيواسل كريم ارشيج جياد5568131521002106

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية529ثانوية ابابيل للبنينعلميمحمد علوان عباس دخان5569131511011099

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية453اعدادية الحريري للبناتعلمينور سمير جعيو جاسم5570131512117236

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية471اعدادية الشعب للبناتعلميضحى محمود مجول رحيم5571131512098062

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيصبى اياد اسماعيل محمود5572131522086053

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية الرسالة للبنينعلميمرتضى نبيل عبد االمير محمد5573131511005162
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